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Nazdar chlapi!
Vy, co už se známe, i vy noví, co vstupujete do neznáma a ještě 
vás ani nenapadlo přemýšlet, zda budete jen číst, nebo sami přispějete 
svým slovem a myšlenkou, nejlépe obojím, aby tenhle časopis za něco 
stál. 
Všechno musí jednou začít. I to, co je, kdysi nebylo a nejdřív muselo 
vzklíčit semínko, než se to mohlo rozrůst do dnešní podoby. A možná právě teď kdesi ve vašich 
myšlenkách klíčí takové semínko, jedno z mnoha, která kdyby se mohla sejít s ostatními slovy a 
myšlenkami a obrazy, vyrostl by hustý les názorů, jaké nejspíš slýcháte kolem sebe, ovšem téměř se 
za ně stydíte, neboť současná média všechno podobně normální – přirozené – zkušenostmi prověřené 
zamítají a sekají na kusy a kamsi odhazují, že se s tím musíme rozloučit, pokud nechceme být zlí a 
xenofobní náckové.
A kdo by chtěl být zlý?
Jenže kdo by nechtěl slyšet normální, přirozené a zkušenostmi prověřené názory?
Tak sem s tím, vstávej a piš, chlape, ať i druzí vědí, že nejsou špatní a vůbec nejsou s takovými 
názory sami! 
Protože jistě znáš tu o vlcích v rouše beránčím, co se jen tváří jako ztělesněná láska a pravda, ve 
skutečnosti z nich ale prýští jen lež a nenávist. Jistě je znáš z médií, kde se pasou jako nedotknutelní 
králové.
Nebo nemáš pocit, že názory, které slýcháš kolem sebe, mimo ten podivně výlučný svět 
mediálních, politických a uměleckých celebrit, jsou jiné – a lepší? Nezdá se ti, že ministři 
jsou – už spoustu let – taháni jako králíci z klobouku? Někteří jste se možná zkoušeli 
prosadit v politických stranách a zjistili jste, že musíte projít až úplně odspoda, abyste během 
získávání politických ostruh ztratili všechnu přirozenou normálnost, zatímco jiní se odkudsi 
objeví a najednou se o nich všude píše – a už vedou ministerstvo. Odkud přišli Buzková, 
Gross, Vojtěch a spousta dalších? Kdo je tam nasadil? A proč? Za jaké služby (a komu) 
dostal Špidla svou trafiku? Nebo Jan Fischer, premiér úřednické vlády 2009-10, předtím 
statistický úředník, poté víceprezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj. A co pro koho 
udělal Tošovský, předseda ČNB a předseda úřednické vlády v roce 1997, později předseda 
basilejského Institutu pro finanční stabilitu, který ještě později v Americe při nehodě sešrotoval 
své Ferrari za 6 milionů korun? 
Nebo je to tak – podle tvého náoru – v pořádku? 
Sem s ním! 
Tady instantaní celebrity nejsou a nebudou, tady nebudeš číst názory těch, kteří platí svoje mediální 
hlásné trouby. A možná se nakonec shodneme, že je to tak správné, aby se vždy odněkud vynořil 
kdosi vyvolený, který má za úkol nás všechny vylepšit. Mohla by to být pravda – kdyby tomu 
nasvědčovaly jakési příznaky. Aspoň sem tam něco. Kdyby se ze všech stran nehroutily důkazy, že 
věci veřejné spravují idioti, vypočítaví bezcharakterní idioti. Jistě, nejsou všichni takoví. Jenže nejlepší 
ze špatných systémů je na takových lidech postaven a jim také slouží. Bohužel.  
Nebo máš jiný pocit? 
Sem s ním! 
Protože jestli vidíš svět takový, jaký je, a víš, že vždycky je něco za něco a jen nic je zadarmo, že 
spoustu věcí penězi nezaplatíš a slovy neokecáš, že pravda bývá k neuvěření, zatímco lež je všude 
jako doma, že nejkratší cesta do srdce muže vede mezi žebrama a že toho ženy vědí o tvém srdci 
mnohem víc než o svém vlastním, tak jsi tu správně - a pokud budeš při čtení cítit hrubý nesouhlas, 
přijď klidně s lepším názorem. I kdybys vycházel z premisy, že svět se dělí na NÁS, dobré, krásné a 
chytré, a na TY OSTATNÍ, ošklivé idioty. 
I když takového dělení už bylo dost - a mohli bychom se teď zase chvíli násobit.

Úvodník
Petr P. Trpet
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Opakování 
je matkou 
moudrosti

Opakování je matkou moudrosti. 
A také otcem znalostí a dědem 
vědění, abychom učinili za dost 
žádoucí genderové vyváženosti, 
protože mluvíme-li o matce, musí 
být zmíněn i otec, jakkoli ten je vždy 
nejistý. Ale je stejně důležitý, tak 
proč to nezopakovat, že? Opakovat 
je dobré a opakovat je třeba. Že 
chlapovi voní ženská a ženské voní 
chlap, například. I to je jasné, ale 
moc se to neříká. A že někomu 
nejvíc voní psi a jinému zase peníze, 
to je asi možné, ale nic se tím 
nemění. Tak proč to občas, klidně 
v každé druhé větě nezopakovat. 
Aspoň dokud jsou mezi námi lidé, 
kterým to nedochází.

Nebo je vám protivné, slyšet 
něco pořád dokola? 
A víte, proč? Čím je to nepříjem-

né, když je to buď pravda:
    • a vy víte, že je to pravda 

– takže sice možná zbytečné, ale 
nemělo by vás to otravovat; tedy 
pokud nejde o absolutní banalitu

Petr P. Trpet

    • nebo tu pravdu vidíte jinak a 
jste si svým bludem jistí, a nebo 
(možná) tušíte, že váš názor není 
správný, vždy vás to zlobí – a prá-
vě proto je důležité to slýchat 
opakovaně, abyste se mohli své-
ho bludu zbavit
      ...nebo je to lež:
    • a vám je jasné, že jde o lež, 

ale bojíte se, že to někdo uvidí a 
mohl by tomu uvěřit – neboť vám 
nedochází, že každá lež se opa-
kováním odkopává a ztrácí na 
síle, čili se sama likviduje 
    • nebo můžete konečně vy 

sami brát onu lež jako pravdu, 
což je nejhorší případ, kdy jste 
opakováním jakoby ve lži utvrzo-
váni, ovšem jak víme, lež se opa-
kováním projasňuje a odkrývá, 
takže byste mohli, nebo měli pod 
tlakem opakování začít myslet, 
objevovat nesrovnalosti, pochy-
bovat – a nakonec se prohlédnu-
tého bludu zbavit a přijmout sta-
rou, dobrou a normální pravdu

Zdá se vám to příliš zjednoduše-
né? Tak pojďme opakovat a roz-
víjet. 
Často opakovaná lež může pro-

vokovat tím, že se tváří jako mož-

nost. Že není skrz naskrz vylhaná. 
Že stojí na čemsi reálném, nebo 
dokonce žádoucím. Už Goebbels 
radil, že pokud chcete lhát, ne-
smíte lhát moc, že stačí jen část 
pravdy zatajit nebo pozměnit, 
posunout svým směrem, aby to 
tak (skoro) i mohlo být. Taková 
lež sice provokuje, ale jen pod-
vědomí, kdy cítíme jakousi její 
pachuť, ale neumíme to pojme-
novat – a pokud si na tu pachuť 
zvykneme, můžeme ji přijmout a 
ztotožnit se s ní. A to je opravdu 
nebezpečné. Ovšem budeme-li 
ten blud slýchat opravdu často, 
měl by nám zasmrádnout, jakkoli 
hezky a rozumně se bude tvářit. 
Měli bychom na něm postupně 
vidět záplaty a sváry, ukrývající 
normální a přirozené souvztaž-
nosti, které tušíme, ale právě 
proto je tam nesmíme najít, aby-
chom nerozbili jeho pokřivenou 
konstrukci. Ale čím víc a častěji 
to budeme slyšet, tím lépe a jas-
něji je tam uvidíme. 
A méně časté lži, co se jen občas 

zopakují, jaksi kradmo a pokout-
ně jsou vynášeny na světlo, ty 
nás přímo vybízejí, abychom se 
jim povýšeně smáli, pevní ve své 
(pravé a jedině správné) prav-
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dě. Takže nás… vlastně posilují. 
Obohacují. Hladí a hýčkají, mrš-
ka jedny popletené… 
Jenže co ti druzí? Co hlupáci, 

schopní věřit nesmyslům? Kdo ty 
ochrání, říkáte si? ...protože ne-
víte, že hlupákům nejvíc chutná 
zakázané ovoce! Hlupáci nemy-
slí. Když je to výhodné, přijmou 
cokoli a budou to dokola opako-
vat. A když nabídku výhod nedo-
stanou, uvěří skrytým pravdám i 
lžím. Které opakováním přijdou o 
své kouzlo, ale především odhalí 
svou vylhanost. Je-li v nich jaká...
Pravdu, kterou známe a přijímá-

me, i když jí bude moc, zvádne-
me v klidu přeskočit.
Zato pravda, kterou odmítáme 

přijmout, nás přímo sere. (Což 
nevyslovíme nahlas; nejsme pře-
ce vulgární prasata.) Někdy až 
tolik, že bychom ji nejraději vy-
hnali za všech médií a úst (i když 
ústa jsou vlastně také médium), 
takže prostě odevšad a navždy. 
Aby nebyla. Vidět…
Proč?
Protože nám vadí? Pravda??? 

Žádná přece není absolutní ani 
dokonalá, tak proč nevítáme 
možnost ji častým opakováním v 
hubách a hlavách omílat a kulti-
vovat? 
Opakování pravdy přece nemů-

že vadit.  
I když vadí. I když nás škrtí pou-

hé pomyšlení, že bychom mohli 
přijít o svůj výklad, své překrou-
cení té pravdy, nikdy nemůžeme 
nahlas přiznat, že nám to vadí. I 
když nám to vadí. Bohužel. Vlast-
ně bohudík.

Zblbnout lidi je možná snadné, 
máte-li k tomu prostředky. Jenže 
zblblí lidé uvěří všemu, ne jen 
těm jedněm, jediným a správným 
lžím. A bude třeba pořád víc a 
víc prostředků, abyste je v nich 
udrželi. Jistě jsou i takoví, co do-
kážou pobrat jeden blud a nic 
víc. Ano, ti zůstanou zblblí klid-
ně i zadarmo. Podpora takových 
ovšem víc škodí než prospívá. 
Protože na blbosti se nedá sta-
vět. Jak poznali komunisté a jak 
to pomalu zjišťují i budovatelé 
našeho dnešního, nového a krás-
ného evropského superdomova. 
Dokonce jako by někdo ty ne-
smysly vymýšlel a šířil schválně, 

aby socialismu (dřív) a spojenou 
Evropu (dnes) ztrapnil, zesměš-
nil a odsoudil k zániku. 
Protože často opakované ne-

smysly se (bez prostředků pod-
pory) hroutí samy.  
Zatímco pravda se opakováním 

tříbí a upevňuje. 
A můžeme si myslet cokoli a ří-

kat cokoli a dělat cokoli, nic na 
tom nezměníme. Můžeme zaklá-
dat celé maskovací studijní obo-
ry na univerzitách, aby některým 
nesmyslům vytvářely ve společ-
nosti příznivou kouřovou clonu, 
a můžeme vydávat časopisy a 
dělat školení a pořádat pochody 
a demonstrace takových, co si 
šťastně nacvičili překrásný blud, 
ale přemýšlet o něm je nad je-
jich síly, výsledkem bude stejně 
vždycky posílení normálnosti.  
Lež se prostě nikdy nemůže stát 

pravdou. Jediné, co se může stát, 
je, že lidé rezignují a budou ji 
opakovat, ale věřit jí nebudou – 
s výjimkou tupých a zaplacených 
jedinců. A na takových lidech 
sice je možné dočasně postavit 
správu celé země, možná i celé-
ho kontinentu nebo světa, ale… 
Opakováním se lži oslabují, za-
tímco pravda sílí.

Takže: Opakujme co nejčastěji, 
že muž smí být ženou, žena mu-
žem a oba čímkoli budou chtít, 
když budou chtít, a že zloděj 
krade po právu a jeho práva že 
musíme hájit, že někteří se musí 
kolektivně stydět za cizí hříchy a 
pykat za ně, zatímco jiným se ne-
smí ani připomenout jejich vlast-
ní selhání, že za všechno špatné 
může socialimus a komunisté a 
Rusy že je třeba nenávidět a dal-
ší podobné pravdy, ale klidně a 
stejně často opakujme také, že 
socialismus nebyly jen justiční 
vraždy, nebo že lidé jsou muži a 
ženy, rozděleni dvojím pohlavím 
(od polovina-hlavy, neboli jedin-
ce), nebo že barva pleti nesmí 
znamenat méně práv, ale nemů-
že ani zvýhodňovat, nebo že ka-
ždá nespravedlnost plodí nená-
vist, že válka je vůl a volají po ní 
volové, které je třeba zavírat do 
ohrad, a tak dál, říkejme všech-
no a cokoli nahlas a co nejčastěji, 
aby nám to znělo v uších a v hla-
vách, abychom cítili potřebu se s 
tím vyrovnávat a přijmout to při-

jatelnější, jakkoli nepříjemně to 
může někdy znít, a to nesmyslné 
rozhodně setřásli, jakkoli vzne-
šeně a přitažlivě se to může tvá-
řit. I krásné a vznešené myšlenky 
totiž začnou páchnout, jakmile z 
nich uděláme jejich karikatury a 
nafoukneme je a protáhneme a 
rozmažeme do konců, do kterých 
nikdy neměly patřit. A karikatu-
ra pravdy je horší než lež. Hůř 
se odhaluje a napáchá víc ško-
dy. Obzvlášť v lidech od dětství 
takové karikatury slýchajících, 
kterým kdysi možná vadilo to po-
slouchat, než se s tím smířili a s 
pokrčenímr ramen to spolkli. Ov-
šem leží jim to v žaludku a jsou 
ochotní o tom kdykoli (konečně 
začít) přemýšlet. Ti, co to dove-
dou.

A víte, jak nejlépe poznáte, že 
jste propadli bludům?
Třeba podle toho, že občas musí-

te sami nad sebou přimhouřit oči 
a namlouvat si, že v zájmu dobré 
věci se to občas musí, přivřít oči 
a nevidět. I zapálení komunisté, 
věřící v lepší svět bez bídy, kdy-
si mhouřili oči – a jak dopadli!? 
A jak mohli dopadnout, kdyby 
nevedli staré války s kapitálem, 
ale bojovali s těmi, co jim jejich 
stavbu bořili – a rozbili – zevnitř. 
Protože kdykoli budovatelé svět-
lých zítřků přistoupí k používání 
temných metod, jako dnes, nepo-
slouží tím světlu ani zítřkům.
A pokud vás za šíření těch jedi-

ně pravých a správných názorů 
platí, můžete si být jistí, že vám 
lžou – a vy lžete dalším. Proto-
že pravda nikomu neprospívá a 
nikoho nezvýhodňuje, nedá se 
ohnout, využít ani vytěžit, takže 
je nezajímavá a nikdo za její ší-
ření neplatí. Zatímco na  lžích se 
dá postavit celé království. Třeba 
to nebeské. A jakkoli jsou církve 
plné dobrých lidí, jako celek dob-
ru neslouží a nikdy nesloužily.
Zní to nepříjemně, ale tak už to 

s pravdou bývá.

Takže kdykoli budete mít pocit, 
že toho je tady moc a furt dokola 
a nedá se to číst, tak ano, opako-
vání je vždycky otravné, bohužel, 
ale pravda díky němu sílí a lež 
slábne. Tak proto...
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Peter van Joura

CHytrý 
Jan a 
hloupý 
Honza 

Měl to být rozhovor, ale nebude. 
Tihle dva spolu momentálně 
nemluví. Chytrý Jan totiž po 
náměstích burcuje svou nas*aností 
(na Babiše a na Zemana a možná 
ještě na někoho třetího), zatímco 
hloupý Honza kroutí hlavou a rád 
by se zeptal, jenže… V bojovém 
nadšení jdou otázky stranou, když 
odpovědi jsou přece tak jasně dvoj, 
nanejvýš trojjediné.

Kdyby ale mohl, zeptal by se 
hloupý Honza, jak to přijde, že 
dnes jacísi zabedněnci tolerují 
idiotskou vládnoucí stranu, aby 
podpořili debilního premiéra 
zničili tuhle zemi, rozvrátili ji a 
strhli  do bažin, do východních, 
téměř až ruských bažin, protože 
se nechali opít koblihou, zatímco 
nedávno, vlastně před několika 
málo okamžiky, viděno pod zor-
ným úhlem věčnosti, vstupovali 
jiní moudře do tehdy vládnou-
cích stran, obzvlášť do jedné, té 
s modrým ptákem, co hromadně 
a ve velkém tuhle zemi rozkrá-
dala, korumpovala, tunelovala a 
likvidvala zemědělství i průmysl, 
ovšem oni, tihle chytří Honzové, 
nebo on, tenhle chytrý Honza, 
abychom byli konkrétnější, tam 
vstupoval… protože všichni pře-
ce chtějí vydělat a všichni jedna-
jí tak, aby ze svého jednání měli 
prospěch, protože to je normální, 
správné a má to tak být? 
Nezní to asi úplně přesně, ale 

takové jakési moudro chytrému 
Honzovi tehdy zabublalo před 
ústy, a vůbec se je nesnažil chy-
tit, vzít zpátky a spolknout, nebo 
aspoň rozptýlit v mlze jiných slov.

Tenkrát byli všichni velcí podni-
katelé – ale dnes stačí jen nazna-
čit, že nejúspěšnější z nich ne-
musí být (jen) zloděj, a hned se 
sám stáváte zlodějem, idiotem a 
prokletým vlastizrádcem, proto-
že… To je teď taková móda. A jen 
hlupáci pochybují a nedůvěřují 
tomu, co je ze všech stran na-
svíceno. Jedno, jestli negativně 
nebo pozitivně, nevěří takovým 
soudům. Takže jsou za hlupáky. 
Zatímco ti chytří mají jasno. Vidí 
ve světle světlo a ve tmě tmu, a 
kážou o tom a poučují, protože je 
hloupé nevidět rozdíly. 
Přitom by stačilo se zeptat. Tře-

ba sám sebe... 

Změnil se snad svět k horšímu? 
K výrazně, až katastroficky hor-
šímu oproti minulosti, kdy vládly 
jiné strany a jiní premiéři? Byla 
tu všude rajská pohoda v roz-
kvetlé zahradě plné dokonalých 
zákonů a skvělých podmínek pro 
(malé) podnikání? A dnes tu váž-
ně máme jen samý úhor, prach 
a kamení? (A řepku, ano, to je 
pravda. Unijní vynález, jeden z 
mnoha, kterými se náš svět měl a 
má stát dokonalejším. Bijme ale 
do správných vrat, nebo hlav, po-
kud chceme něco napravit… zpět 
ke starému a normálnímu.)
Bylo a je tomu tak?
A když si odmyslíte svou vlastní, 

individuální nespokojenost, tře-
ba s tím, že vaše strana už nene-
se výhody, jaké nesla dřív, nebo, 
že vaši dříve mocní kamarádi a 
kmotři už nemají takovou moc; 
pokud si odmyslíte svou dlouho-
trvající frustraci ze stavu a vývo-
je společnosti, dnes médii kon-
centrovanou do jednoho nebo 
dvou cílů způsobem, za jaký by 
se nemusela stydět všechna 
Rudá práva celého světa, když 
bojovala proti zlým kapitalistům 

(a možná už brzy v tisku 
toho slovenského tyra-
na uvidíme s doutníkem 
v ruce, jak drží vládu na 
vodítku a sedí na hroma-
dě zlata… a ještě by mohl 
mít nad hlavou Davidovu 
hvězdu, ne?), tak když si 
tohle všechno odmyslíte, 
jestli to dokážete, budete 
mít před očima vážně (o 
tolik) větší hrůzu, než jaká 
tu byla před Babišem? (A 
před Zemanem.) Nebo je 

ďábel v systému (který ale Babiš 
nevymyslel ani nepřinesl) a zlo 
v jednotlivostech, jakých na nás 
padají tuny (ale nesypou se z Ba-
bišových kapes)?

Naše peníze prý potečou k vel-
kým rybám a obyčejní lidé budou 
mít smůlu, voláte. 
Ale… Nepřipomíná vám to, vy 

kluci chytří a šikovní a vzdělaní a 
tak nějak aristokraticky založení, 
skuhrání dělníků, podle kterých 
všechno vždycky shrábnou ti na-
hoře, ti hnusní podnikatelé a po-
slanci a tak dál? Spadli jste snad 
na jejich úroveň??? Materiálně..? 
Nebo jen argumentačně? 
Realita že předběhla satirickou 

fikci? 
Co je realita? 
Mediální masáž? 
Tomu vy, chytří Jendové skuteč-

ně věříte???
Nebo je to jinak a stojí to tu za 

hovno a řítíme se do hajzlu, ano, 
souhlas, ale… Vážně si myslíte, 
že to všechno je jen Babišova (a 
Zemanova) práce???

Oni to nemyslí zle, říká si občas 
hloupý Honza, protože hloupí 
Honzové věří v dobro. V dobro v 
lidech. I v těch zlých, i v těch, co 
lžou a kradou, protože… Lžeme a 
krademe všichni, ale jen někteří 
si to přiznáme, zatímco jiní pro 
své nemravnosti vymýšlejí lepší, 
vznešenější a vylhané názvy, pod 
které se ukrývají. Marně. Ale kdo 
by je soudil? A proč?
Ale mohli by být srozumitelněj-

ší, věrohodnější a pochopitelněj-
ší. 
Když chtějí bouřit a svádět na 

náměstích dvacetihlavý dav...
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studie
Jistě, i tací a také jsou mezi námi, 
co zůstávájí o dovolené doma a 
opravují a vylepšují byt či dům, 
pracují na zahrádce nebo si v křesle 
čtou. Chataře-chalupáře, nebo jinou 
úzce odbornou literaturu, takže je 
můžeme ignorovat, jako oni budou 
(zřejmě) ignorovat tento časopis. 
Ale pro nás ostatní, co víme, že 
nejen prací živ je člověk a úmorně 

dlouhé měsíce strávené doma a v 
práci je třeba léčit časem tráveným 
výhradně podle našich přání, 
představ, snů – a možností, pro nás 
ostatní je těch několik dnů dovolené 
nesmírně důležitých. Míval jsem 
kdysi dokonce kolegyni, co se po 
návratu od moře vrátila do práce 
se štosem cestovních katalogů a 
plánovala a vybírala, kam pojedou 
zase příště. V podstatě celý rok tím 
žila. A tak to má být!  

Zikmud K. Hanzel

D O V O L E N Á
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Dovolenou lze trávit  dvěma 
základními způsoby: Buď při ní 
odpočíváme, nebo hýříme akti-
vitou. Přičemž samozřejmě platí, 
že někdo si nejlépe odpočine při 
pohybu, zatímco jinému přijde 
vyčerpávající i přechod z hotelu 
na pláž. Proto ještě doplňující 
rozlišení: Mnoha lidem je jedno, 
KDE budou, a zajímají se jen, CO 
a JAK tam budou dělat, kdežto 
jiným v podstatě nezáleží, co se 
bude dít, a hlídají si jen, aby byli 
na správném místě. Přičemž jistě 
platí, že žádné KDE ani CO nedo-
káže přebít, když nemáte S KÝM, 
nebo když to s ním stojí za houby. 
Tuhle skupinu si ale v naší malé 

dovolenkové studii (čili kratší 
prozaické či odborné práci, kte-
rá je v tomto případě tak trochu 
obojím a zčásti ani jedním) do-
volíme vypustit, neboť pro ně je 
všechno špatně. 

Společnost si pro naše účely 
rozdělíme do dvou základních 
skupin: Ženy a Muže. Snad to 
není moc provokativní. A zave-
deme také podskupiny Město 
- Venkov a Fyzicky - Duševně 
pracující, když po zvážení všech 
pro a proti jsme nakonec pone-
chali na subjektivním rozhodnutí 
jednoho každého respondenta, 
zda patří mezi měšťáky či venko-
vany a mezi fyzicky nebo dušev-
ně pracující. Ona totiž množina 
lidí, kteří pracují jak fyzicky, tak 
i duševně, nebo se mezi městem 
a venkovem přesouvají, nebo žijí 
ve městě jako na vesnici a po-
dobně, je natolik komplikovaná, 
že každé rádoby přesné členění 

by bylo mnohem nepřesnější, než 
jsou pocity samotných účastníků 
studie, což - alespoň pro účely 
této studie - berme jako axiom, 
tedy fakt, který nevyžaduje ově-
ření. 
Dále ještě raději nutnou, upřes-

ňující vsuvku, že rozdělení na 
muže a ženy je pouze formalita 
a nemá za cíl urážet, natož po-
pírat  žádná další, jiná pohlaví, 
jako také není jeho cílem tvrdit, 
že jsou ženy jiné než muži ně-
jakým zásadnějším způsobem, 
než jsou. Jiné. Než muži. Ano. 
...nebo vlastně ne, nejsou. A toto 
rozlišení jsme nenechali na sub-
jektivním pocitu dotazovaných z 
jednoduchého důvodu, abychom 
ve vás totiž neprobouzeli žádné 
emoční bouře, zmatky, trápení 
či chaos, s kým se vlastně máte 
ztotožnit.

Zde rovněž přiznejme zadání, 
podle kterého máme zjistit, že se 
muži na dovolenou těší a jsou ak-
tivní a iniciativní při jejím vyhle-
dávání a celé organizaci - a že to 
ženy vítají a nebojí se odvážných 
plánů, které jim ovšem nesmí být 
podány jako surové riziko a ne-
bezpečí, ale spíš coby vzrušení, 
napětí, osudové zkoušky štěs-
těny, co vás na cestách ochrá-
ní. Když budete mít štěstí. A že 
máme především dojít k závěru, 
že se lidé opět vrací na blízký vý-
chod, kde se jim ohromně líbí - a 
má proč. K tomu ale žádné validní 
statistiky neexistují, tedy takové, 
co by náš žádaný závěr potvrdily. 
Jednoduše jsme si je tedy vytvo-
řili sami. A zjistili jsme zvýšený 
zájem o tuto oblast, když někde 
byl nárůst oproti dřívějšku až 
několikanásobný - neboť ona ces-
tovní kancelář si dala na webové 
stránky pár natolik přitažlivých 
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nabídek, že se každý (druhý, při-
nejmenším) musel podívat, co 
to ku-a je. Vzápětí, samozřejmě, 
každý zjistil, že ty super-zajíma-
vé nabídky mají všechny něja-
kou podstatnou vadu, asi jako 
bývala u prasete červenka - ale 
zájem ohromný! Ale dělat statis-
tiku podle skutečně uzavřených 
objednávek, na to je ještě příliš 
brzy, to je jasné, to dá rozum.

 
Na blízkém východě se setkáva-

jí tři kontinenty, pocházejí odtud 
nejstarší lidské civilizace a také 
tři základní monoteistická nábo-
ženství, tedy islám, křesťanství a 
judaismus. Koho to ale opravdu 
zajímá, ten si sám vybere něja-
kou naučnou knihu, ze které se 
dozví přesně to, co chtěl. Jestli 
ovšem chcete vědět víc, než co 
vám někdo napovídá, jeďte se 
podívat na vlastní oči. A na vlast-
ní uši, když se naučíte některý z 
tamních jazyků. A budete koukat, 
jak jiné to tam je, než jste si mys-
lívali, a budete kroutit hlavami (a 
očima a ušima také) nad tím, že 
se (náš) svět nejspíš zbláznil - a 
že to odnášejí světy jiné.
Turista ale nechce kroutit hla-

vou (ani ničím jiným), a už vůbec 
nechce soudit, který svět je bláz-
nivější a jaká z náboženských 
nauk je tou pravou, jedinou a 
nejlepší (nebo jestli jsou všechny 
jako z jednoho vrhu, pouze v ji-
ných pláštích). Turista chce být 
okouzlený - a k tomu nabízí regi-
on blízkého východu tisíc a jed-
nu vynikající příležitost. (Pro IT 
odborníky a vůbec lidi technicky 
zaměřené upřesnění, že tisíc a 
jedna neznamená v tomto přípa-
dě přesně tolik; i když... bylo by 
možná zajímavé spustit aplikaci, 

kde těch zajímavostí bude přes-
ně tolik - a chudák turista bude 
mezi nimi bude poletovat jako 
blázen; IT odborníci by pak jistě 
vytvořili optimální trasu - a zba-
vili cestování posledního zbytku 
radosti...) 

Bahrajn, Egypt, Irák, Írán, Iz-
rael, Jordánsko, Katar, Kuvajt, 

Libanon, Omán, Jemen, Saudská 
Arábie, Sýrie, Turecko, Spojené 

arabské emiráty. 
Jak vám to zní? 
Tedy poté, co si odmyslíte různé 

ty bomby a násilí, jež s sebou ná-
boženství nosívají. (Fanatickým 
příznivcům jednotlivých nábo-
ženských spolků můžeme přidat 
odkazy na zvěrstva spáchaná 
právě tou jejich partou, kdyby se 
chtěli bouřit, že oni ne, že to ti 
druzí.) Některé ze jmenovaných 
zemí sice vypadají momentálně 
trochu jako zavražděná milenka, 
ale když se buduje demokracie, 
létají bomby, takový už je dneš-
ní svět. A když je někde ropa... 
Ani nepotřebujete náboženské 

spory a je tu wind of changes a 
s ním arabské jaro, jak onu dobu 
válek a umírání nazval americký 

politolog Marc Lynch (věštec?) 
ještě předtím, než opravdu při-
šlo a než se v jeho květech začal 
blízký východ dusit a topit. Ale 
neudusil se ani neutopil. Pořád 
ještě dýchá a plave. A jakkoli to 
zatím není žádný rozverný motý-
lek, rozhodně je na co se dívat. I 
kdyby jen na to, jak se ta místa 
sbírají z trosek a znovu rostou do 
své orientální krásy.
Takže kam? 
Údolí řeky Nil, tedy dnešní 

Egypt, kolébka civilizace?
Nebo okolí soutoku řek Eufrat a 

Tigris, tedy dnešní Írán a Sýrie, 
kolébka lidské civilizace?

 
Věděli jste vůbec, jak ženám 
vyhovuje, když se o organizaci 
dovolené postará jejich protějšek? 
Ne?! Ale je to pravda, protože 
kdyby to nebyla pravda, nebylo 
by tomu tak. (Odborníkům na 
logiku vsuvka, že nejde o tauto-
logii. Doufám...) Ženy dokonce 
milují, když za ně jejich part-
ner rozhodne, co a jak budou 
dělat. Ony pouze nenávidí, 
když rozhodne špatně. Takže to 
máte snadné. Prostě jí nabíd-
něte několik (pro vás přijatel-
ných) míst, aby si ona mohla 
sama vybrat. Správně. Jak jinak... 
A vy poté už jen doladíte detai-
ly dopravy a ubytování a výle-
tů a různých aktivit, které má 
ráda. A nemůže to dopadnout 
špatně. Doufám...
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A příští rok klidně ještě dál, k 
řekám Indus a Chuang Che, kde 
se lidská civilizace kdysi rovněž 
dala ukolébat do stavu odevzdáí, 
nedrážděného žádnými vidinami 
ke hvězdám stoupajícího rozvo-
je...
Zůstaňme však u bran Orientu, 

podobně jako další turisté, ja-
kých se sem letos chystá mno-
hem víc než dříve. Region je 
jednak celkově již mnohem bez-
pečnější, ale zároveň působí také 
fakt, že ač jsou některá místa 
stále ještě méně klidná a jakési 
napětí tam přetrvává, některé 
lidi to láká, vzrušuje a přitahu-
je, neboť, konec konců, zemřít 
můžeme i doma na silnici, nebo 
doma v posteli, nebo v cizí poste-
li... (No fuj! Jak odporně lákavé 
jsou neřesti...)
 
Také už máte prostudované na-

bídky? A také jste to nechali pla-
vat, protože karanténa, a man-
želka... stejně... určitě... Kdoví, 
jak to všechno nakonec bude..?
Nepřeceňujte ji. Karanténu. A 

nepodceňujte ji. Manželku. Je-li 
emancipovaná, nabídněte jí tře-
ba Izrael. A pokud je spíš tra-
dičně založená a nevadí jí model 

soužití pán tvorstva + krása ne-
smírná, nechte ji vybrat jedno z 
mnoha míst oné části světa, kde 
se i dnes ještě pořád žije natolik 
tradičně, že si bude po návratu 
domů sama připadat jako nejvíc 
emancipovaná feministka.
Představte si to...
Máte? Vidíte? Tržnice a orien-

tální bazary plné barev, vůní, hlu-
ku až křiku, dotěrných prodejců 
a nejpestřejší směsi zboží, jakou 
si (ne)umíte představit? Oděvy, 
které sice možná už trochu znáte 
ze svého okolí, ale tady vypada-
jí a působí jinak; tady jsou doma 
a sem sedí a ladí ke všemu, co 
kolem nich vidíte. Zahalené prin-
cezny, i ty s nevýjimečným pů-
vodem, jimž zpod oděvů koukají 
pouze oči, do kterých se naučily 
soustředit všechnu svou (žen-
skou) krásu a kouzlo svých (skry-
tých) těl a osobností, takže jsou 
schopné vás jediným pohledem 
uhranout a vám je potom v pod-
statě jedno, jak vypadají dooprav-
dy a jestli náhodou nejsou třeba 
hloupé nebo spíš né než krásné... 
Protože to tajemství! A ani chlapi 
tam nevypadají jako u nás; jsou 
takoví temperamenetní, horko-
revní, výbušní - prostě jako pře-
rostlé děti. Zajímaví na pohled a 

lákaví na dotek, ovšem každá ro-
zumná žena si jistě dá pozor, aby 
neztratila rozum. Takže máte-li 
doma nerozumnou... vezměte ji 
spíš někam... jinam...
Někam, kde neuvidíte zpěně-

nou hladinu moře, plného růz-
ných potvor, a nad ním kamenité 
pobřeží s bílými domy a nízkým 
porostem keřů a křovin, horkem 
se tetelící vzduch nad písčitou 
krajinou a budovy, které nechrá-
ní před zimou, ale před horkem, 
a mezi nimi těsné křivolaké ulič-
ky, jimiž se pohybují lidé stejní 
a stejně, jako se tam pohybova-
li před možná až stovkami let, a 
jinde zase nejmodernější stavby 
ze skla, železa, betonu a ušlech-
tilých plastů, stavějící okázale na 
oči přepych a bohatství... 
Nevidíte?
No, tak to se tam rozhodně mu-

síte zajet podívat...
A příště si tady můžete přečíst 

o tom, co chcete - a potřebujete 
- číst vy - a vaši zákazníci, to pře-
devším. 
(Vstupní data pro studii byla získána pro-

stým odhadem.)
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Je zvláštní vidět dnes mládež v 
historických krojích, jak se hrdě 
hlásí ke svým předkům a svému 
původu. Zvláštní a krásné, podle 
některých, co se na takové slavnosti 
jezdí dívat. Zvláštní a praštěné, 
ušklíbají se možná jiní, zatímco se 
oddávají svým moderním zálibám. 
Zvláštní je to ale pro všechny. A 
zajímavé. Jak tam dokázali udržet 
tradici, která není moderní a vůbec 
nesouzní s dnešními trendy, nebo 
spíš jde možná - mimovolně - proti 
nim? Jak to přišlo, že k nim lidé 
pořád (víc a víc) jezdí užít si tu 
zpátečnickou zábavu? Čím to je, že 
tamní mládež chce a dává tolik času 
a energie aktivitě, která neslibuje a 
ani nemůže přinést bohatství, a už 
vůbec ji nejde kdykoli vypnout nebo 
přepnout? 

Mohli bychom se zeptat. Ale kdo 
ví. Možná bychom se dozvěděli, 
že i tam, jako všude jinde, se na-
jdou různí lidé a někdy že to dá 
pořádnou práci udržet tradici 
živou, někteří že za tím vidí jen 
peníze, co přijedou s návštěvníky 
a pak zůstanou u nich, a že ob-
čas už může jít víc o atrakci pro 
turisty než o osobní prožitek zú-
častněných.

I když… Rodiče to jistě prožívají 
dlouho předem a ještě mnoho let 
poté, když splácejí dluhy, pokud 
nejsou výjimečně movití. Vyvést 
obcí svého malého krále totiž při-
jde na opravdovou hromadu pe-
něz – a ty od žádné neziskovky 
nedostanete, ani americké vel-
vyslanectví vám nepřispěje. Pro 
tyhle peníze musíte sáhnout do 
vlastní kapsy. A to neuděláte, po-
kud sami nevěříte, že to je dob-
ré a má to smysl. Ale právě díky 
tomu jsou a musí takové akce být 
autentičtější, upřímnější, oprav-
dovější a především uvěřitelnější 
než jiné. Pochody. Protože vychá-
zejí od lidí, z jejich života, a niko-
li z brožurek náhle probuzených 
aktivistů, co chtějí změnit svět. 
Druhým. Za cizí peníze. 

Být králem, ale i účastnit se Jíz-
dy je pro každého nesmírná čest. 
Říkají dospělí. Nikoho prý nemu-
sí přemlouvat ani hledat. Naopak 
prý bývá tlačenice a rvačka, roz-
hoduje se mezi mnoha adepty 
a výběr je velmi důkladný, aby 
chlapec uměl (aspoň trošku) 
mluvit, aby se uměl (velmi dob-
ře) pohybovat a tak dále. Patnáct 
až dvacet jich bývá. Někde více, 

jinde méně, ale stát se králem je 
všude a pro každého ohromně 
lákavé. Nakonec ale vždy roz-
hodují zájem a možnosti rodičů, 
neboť příprava je pro rodinu krá-
le opravdu náročná. A podobně 
i pro celý jeho doprovod, koně 
a výcvik, zdobení, kroje… Každý 
kůň má na sobě tisíc až dva tisíce 
růžiček a třásní z krepového pa-
píru, v různých tvarech, velikos-
tech a barvách. A těch koňů je… 
Hodně. Desítky žen na tom dělají 
několik měsíců. Po večerech, po 
práci skládají růžičky a připev-
ňují na dráty a na špagát, pak 
ještě splést do výšivek a vyrobit 
srdce pod hlavu koně a za ocas.
Je to velká sláva a celé vesnice 

tím žijí. Všichni obyvatelé. Ně-
kteří už měsíce dopředu a mě-
síce poté, možná celý rok se na 
to těší, připravují a přemýšle-
jí, jak to bude letos. A když pak 
někdo vypráví, že i on kdysi byl 
za krála, a kolikrát potom ještě 
jel jako páže nebo praporečník, 
je to… Ty vzpomínky jsou úplně 
jiné, než když našinec vzpomíná, 
jak byl na náměstí slavit, že jsme 
mistři světa, a kdo neskáče není 
Čech a tak dál, paráda, nádhera, 
ovšem tohle je úplně jiný zážitek, 

Tomáš Pako

JÍZDA (hrdých) KRÁLŮ
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úplně jiná a silnější a niternější 
vzpomínka, navíc sdílená se vše-
mi sousedy a kamarády, pro kte-
ré a ve kterých je tahle jízda nej-
silnějším a hluboce zakořeněným 
rituálem, bez kterého by jejich 
svět nebyl úplný; bez kterého by 
ztratil kouzlo a stal se mnohem 
obyčejnějším.

Ještě před 2. světovou válkou 
se na svatodušní pondělí jezdi-
lo v téměř každé slovácké vsi. 
Desítky testosteronem nabitých 
mládenců vyjížděly na koních do-
provodit svého „krále“ – a někdy 
při tom dopadnout jiného, cizího 
a „nepřátelského“, aby za něj žá-
dali výkupné. Vysoké výkupné. 
Takže bývaly bitky, někdy i velmi 
bolestivé, protože chlapci bývali 
ozbrojení, a v roce 1819 se na 
loveckých pastvinách u Přerova 
sešly čtyři takové královské dru-
žiny, které se začaly navzájem 
vyzývat k vydání králů do zaje-
tí, žádný se k tomu však neměl 
a kluci byli mladí, divocí, bojovní 
a ozbrojení, takže nakonec došlo 
k opravdové bitvě, jejímž výsled-
kem bylo z osmdesáti chlapců na 
místě osm mrtvých, dvacet těžce 
zraněných a jen sotva deset vy-
vázlo bez výraznější újmy. Hned 
nato zakázaly úřady při Jízdách 
nošení střelných zbraní a o pat-
náct let později také zbraní seč-
ných a bodných. I vlivem podob-
ných událostí ztrácela jízda králů 
na přitažlivosti a postupně upa-
dala v zapomnění. 
Dnes se ovšem znovu probouzí, 

a kromě každoročního Vlčnova 
se Jízda králů pořádá jednou za 
dva roky v Kunovicích, a bývají 

také v Kyjově, ve  Skoronicích  u 
Kyjova, každé tři roky ji pořá-
dá město  Hluk, na  Hané  jsou v 
Doloplazech či Chropyni, kde se 
nazývá „Jízda krále Ječmínka“, 
obnovená je i v hanáckém Kojetí-
ně a také v Hroznové Lhotě, kde 
byly v devadesátých letech „krá-
lem“ několikrát i dívky. 
Ano, tradice se obnovuje a zá-

jem o ni narůstá, i když, z pohle-
du mládenců, kteří se na počátku 
devatenáctého století u Přerova 
surově pobili, jde už o pouhé di-
vadlo pro návštěvníky a náboj a 
kouzlo oné slavnosti dávno vy-
prchalo. Beze zbraní. Bez bitek, 
svázaní přísnými regulemi, včet-
ně časového harmonogramu, 
kde, co, v kolik a jak, aby si di-
váci nemohli stěžovat, že jim z té 
krásy něco uteklo…

Už jsme jaksi jiní a raději se 
vzdáme bez boje. Abychom se 
mohli v skrytu smát.
Jako nevděčné bestie, říkával 

kdysi jeden. A dnešním brusel-
ským pánům už také začínají 

cvakat zuby zlostí.
Protože je výsměch, a pak jsou 

také úsměvy a úsměvy. 
Jedny veselé, spokojené a roz-

dávající radost, a pak takové ty 
násilné, groteskní, ze kterých čpí 
mnohem víc křeč než dobrá ná-
lada. Na jízdě králů dnes cítíte 
všude pohodu. Jak mezi diváky, 
tak mezi účinkujícími. Ono to-
hle rozdělení vlastně není úplně 
přesné; kromě krále tam VŠICH-
NI jsou více či méně diváky a 
NĚKTEŘÍ k tomu, více či méně, 
ještě účinkují. A všichni se chtě-
jí podívat, jak si vedou jiní a co 
nového připravili a co starého 
zvládají pořád stejně skvěle, s 
nadšením a jiskrou v oku, žive-
nou tekutým sluncem, co se jim s 
vínem zaplétá v těle, a všichni se 
chtějí navzájem potkat, s letitý-
mi přáteli i s kýmsi novým, koho 
tu prvně potkají a prohodí pár 
družných slov a jeden druhému 
předvedou své dovednosti a svou 
radost a zápal, bez kterých nejde 
dělat nic z toho, čím jsou Jízdy 
králů okouzlující. 

Oni, tihle mladí králové se svým 
průvodem nechtějí přinést žád-
ný nový, lepší a krásnější svět, i 
když něco pravdy na tom je, že 
s mládím přichází cosi nového a 
lepšího. Přinejmenším to mládí. 
A radost. Ta zůstává i u nejstar-
ších. U všech hudebníků, kteří 
si vzali dovolenou, aby mohli za-
hrát, nebo u pořadatelů, u krojo-
vaných hostů i u prostých divá-
ků, co se možná jen přišli znovu 
přesvědčit, že jsou ještě místa, 
kde minulost žije – a je krásná. I 
s tím zatracovaným alkoholem, a 
že je láhev s vínem snad v každé 
druhé ruce vystupujících, a čas-
to i silnějším, co se pálí ze slivek 
a z marhul, ale každý ví, že toho 
jen mírně, jen tak na košt, s ro-
zumem, aby člověk vydržel celý 
den; prostě s rozumem a normál-
ně, jako to bývalo dřív, v minulos-
ti, co bývala o tolik krásnější než 
je současnost. 
Ale jistě, ano, je to podprahová, 

nebo až podpásová informace, 
protože idealizovat krásným prů-
vodem by se dala i doba temna. 
Nebo nezvyklá sexuální orienta-
ce. Například. Jenže ona je tahle 
minulost nejspíš opravdu přitaž-
livá hlavně tím, že byla taková… 

 
Opravdu to už vůbec není pravidlem, 
ale jednou, zřejmě v roce 2005, se na 
strážnickém festivalu předváděla Jízda 
králů, kde byl král vlčnovský a jezdci ku-
novičtí, a tehdy tam krále chtěli unést, 
což kdyby se podařilo, byla by velká 
ostuda, takže začal boj, a šlo to opravdu 
natvrdo, krev tekla, košile na cáry, ale 
kunovická družina vlčnovského krále 
uchránila. A světe div se, žádná aféra 
ani vyšetřování a přísné tresty, jen vlč-
novský starosta pak hned doručil do 
Kunovic bečku piva jako poděkování za 
hrdinství tamních kluků. Vlastně mužů, 
po takovém křestu. 
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normální. Přirozená. Staletími 
obroušená a vyčištěná. A člověka 
tak nějak matně napadne, jaká 
by dnešní doba mohla být, kdyby 
ji měli v rukách tihle lidé. Takoví, 
co touží dělat krásné věci a do-
vedou se pro ně zapálit a mnohé 
jim obětovat. Pro radost, že jim 
pod rukama vzniká cosi dobré-
ho. Jenže takoví se do politiky 
nehodí, takoví by tam nevydrželi 
a zakrátko by zdechli zmarem a 
bídou onoho prostředí, které čpí 
úskoky a podvody a machinace-
mi, co tam spřádají jakési zleva 
či zprava dosazené loutky, figu-
rky, co možná mají vzdělání, ale 
chybí jim svědomí i zodpověd-
nost – a především jim chybí ra-
dost. Radost z dobrého. Protože 
oni nevědí, co je dobré. Ani je to 
už nezajímá a jejich úsměvy jsou 
proto křečovitě falešné. (Což na 
retušovaných fotografiích nemu-
síte poznat, ale naživo, z očí do 
očí to na nich vidíte hned.)

Ve Vlčnově se Jízda králů koná 
každý rok už dvě stě let. Začíná 
v neděli setkáním v domě krále, 
aby poté legrúti, a ve Vlčnově 
opravdu legrúti, tedy vojenští 
rekruti, jen osmnáctiletí chlapci, 
odešli společně se stejně starými 
dívkami (družicemi) do kostela 
na mši. Pak se jede na radnici, 
kde starosta udělí souhlas, a za-
číná jízda, jejíž úvodní slova jsou 
stále stejná: 
„Hýlom, hýlom! Počúvajte, hor-

ní, dolní, domácí aj přespolní, co 
vám budu povídati o svatodušní 
neděli…“
Králem je vždy malý chla-

pec, protože podmínkou je, aby 
byl  panic. Jeho obličej je zaha-
len pentlemi, které mu visí dolů 

z čepce. Sedí na koni, kterého 
vede jeho otec, ruce v bok. Krá-
lovského koně pentlí matka krále 
a při jízdě mu jdou po stranách 
dva legrúti s tasenými šavlemi. 
Král má v ústech bílou růži a do-
provázen je jízdou legrútů, krojo-
vaných vyvolávačů na koních, v 
řazení vojenské kavalérie. Koně 
jsou bohatě nazdobení pentlemi 

a stylizovanými květinami, jako 
i různými, většinou červenými 
šátky, vystavenými na způsob 
praporů. 
V Kunovicích se od časného rána 

zdobí koně a strojí se král i celý 
průvod. Pak se jede pro krále a 
přesně daným, naučeným proslo-
vem se žádá o jeho vydání. Otec 
pochopitelně souhlasí, a z jeho 
dvora se jede o dům dál, pak k 
dalšímu stavení – a protože tady 
mohou být legrúti i starší a mlad-
ší než osmnáctiletí a je jich tedy 
víc a vydrží delší vyvolávání, pro-
jíždí se dlouhé hodiny městem se 
zastávkami u jednotlivých obydlí, 
kde se, jako všude jinde, proná-
šejí vtipné, kriticky i pochvalně 
vyznívající veršovaných hlášky a 
vyvolávky o jeho obyvatelích a o 
finanční dary, jako:
„Na krála, maměnko, na krála.“ 
A pro váhající: „Máme krála 

chudobného, ale velmi poctivé-
ho.“

 
Historické ukotvení průvodu s (opentleným) králem stojí na domněnkách a badatel-
ských teoriích. 

 
I když v Kunovicích mají jasno. Kdysi, v 19. století tam prý občas přijel nějaký biskup 
či arcibiskup doprovázený bandérií jezdců – a Jízda králů toho církevního hodnostáře 
postupně vypustila a stala se světskou. 

 
Podle jiných ale může jít o připomínku hledání (respektive nalezení) krále Svatopluka 
II., který po bitvě u Bratislavy roku 907 beze stopy zmizel, ale stejně to může pocházet 
i od návratu dvanáctiletého krále Václava do Čech z braniborského zajetí roku 1283, 
nebo se tím může alegorizovat útěk uherského krále Matyáše Korvína, poraženého 
roku 1469 během válek s Jiřím z Poděbrad a skrývajícího se v Uherském Brodě, kdy 
se, podle dnes nejrozšířenější legendy, měl Matyáš Korvín převléci za ženu, ozdobit 
se pentlemi a do úst vzít růži, aby se hlasem neprozradil, když bez prostředků utíkal 
z boje a musel (nebo jeho družina) žádat vesničany o jídlo, než se dostal na svůj hrad 
v Trenčíně. Že nemusí jít o čistou fantazii napovídá Mark Twain v Dobrodružstvích 
Huckleberryho Finna, kde se Huck na útěku po řece převléká do dívčích šatů a shání 
jídlo ve vsi na břehu (ale je prozrazen příliš chlapeckým hodem kamenem po kryse). 
Ale může jít také o hon na krále, respektive o hledání mytického hanáckého krále 
Ječmínka ukrytého v obilí, když podobný zvyk žil v jižních Čechách, kde se při hře na 
krále král skutečně utíkal schovat do obilí, aby ho pohůnská rada nenašla.

 
A je zajímavé, že DNA moravských Slováků má v chromozomu Y v několika bodech 
podobnou genetickou strukturu s Kyrgyzi a jezdci v Kyrgyzských stepích ještě stále 
používají proti slunci a prachu podobnou ochranu jako král pentle, které jsou na-
hrazeny spletenými koňskými žíněmi splývajícími jezdci z čapky. I jejich koně mají 
hřívy spletené do copánků, které visí přes oči a hlavu a často jsou ozdobeny korál-
ky. Zvolání: „Hýlom, hýlom,“ či „Hýlom, hálom“, kterým jízda ve většině obcí začíná, 
zřejmě pochází z ugrofinského „hallani“ (slyšet), či „hivóm“ (volám), ale původ slova 
může být i tatarský, neboť na jihovýchodní Moravě v minulosti bývalo početné tatar-
ské vojsko, až do vlády Václava I., jednookého syna Přemysla Otakara I., jak doklá-
dá opevněný kostel ve vsi Vlčnov s dnes již zasypaným valem, a také skutečnosti, že 
v češtině zdomácněla řada tatarských slov, jako tábor (tapqur), šavle, hurá (urmah- 
bij!) či horda. A v tomto regionu se často používá svérázné, původem tatarské, „Huš“, 
namísto českého „Hej“, dříve „Hoj“ a „Húj“.

 
Takže možná jde o alegorii splynutí dvou kultur v jednu, jak to dříve při migracích 
bývávalo, než přišla nová doba a cizí kultury jsou zalévány přívalem dotací a dávek, 
aby mohly ve svých (no go) zónách růst a bujet k obrazu svému.
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Nebo: „Tady majú pěknú zdravú 
trnku, tu musíjú mať dobrú ma-
měnku.“ 
„Právě jsem minul ukazatel, že 

tu má stát velký podnikatel,“ a 
podobně. 
Peníze dostávají do boty nebo 

do na botách připevněných kasi-
ček. Nejčastější vyvolávky jsou o 
děvčicách, co mají oči jako trn-
ky, nebo o strýcích, kterým roste 
velký břuch. Ale když jsou kluci 
šikovní a mají odvahu, dovedou 
se rozjet, zejména kolem radni-
ce a domů významných obyvatel 
mívají vyvolávači někdy rýmova-
né poznámky na papaláše a na 
současnou politiku a neberou si 
občas žádné servítky. Základem 
však pro ně vždycky jsou ty oči 
jako trnky, jako i košilky a sukně 
pod nimi a škádlení jejich nosite-
lek.
„Tady bude bývať asi moja milá, 

pretože tu majú najlepšího vína.“
„Tady roste vysoká tráva, že 

Anička nerada vstává.“
„Tady je dívenka celá černá, že 

je svému chlapci dlouho už věr-
ná.“

Nebo: „U tohoto domu chybi-
jú tři latě, protože táto děvčica 
ráda rozpíná chlapcom gatě!“
I když to se prý stalo jen jednou, 

v roce 1943. Ale kdo ví. I tak se 
stává, že dívka volá raději pře-
dem: „Dám vám do boty! Jen nic 
na mě nekřičte!“
A směje se při tom a zároveň ty 

kluky hluboce nenávidí za stud, 
co jí přivodili, a dává jim pak do 
boty připravené peníze a už se 
těší, že se s nimi večer sejde, až 

Koncem 19. století se moravská inte-
ligence pokoušela dát tamním slavnos-
tem jakýsi vlastenecký podtext, ale ten-
to zvyk byl původně nejspíš iniciačním 
obřadem mladých mužů, jaké stále pro-
bíhají na slavnostech v Kyrgyzstánu, kde 
mladí muži soupeří ve střelbě či zápase 
na koňských sedlech. Podobné slavnos-
ti zůstávají i v dalších evropských regio-
nech. Mívají různý historický původ a liší 
se i názvy, jako: jízda křižáků (křižerjo) 
v Lužici, jízda po osení v Rakousku a Ba-
vorsku, velikonoční jízda v Polsku, šes-
tizvonění ve švýcarském Curychu. Po-
dobné jsou i zvyky počátku léta spojené 
s volbou krále a královny rozšířené ve 
velké části Evropy: u Slovanů (rusal-
je) Německu (Pfingstl), Skandinávii, 
ve Francii a v Anglii (May Queen, Jack in 
the Green, Jack o' Lent).

ze všech těch splašených pocitů 
zůstane jen radost, že jsou a žijí, 
mladí a plní energie a chuti do 
boje se světem... 

Možná vám to přijde kýčovité. 
Všechny ty třásně a fáborky a 
pestré barvy a jásavá hudba a 
dospěle krásné družice vyprová-
zející dětského krále… A všech-
ny ty úsměvy a řeči o radosti a 
mládí, když tam přece jsou stej-
ní lidé jako jinde, také mají své 
mouchy a závidí si a také se pod-
vádí a jdou si po krku, když na 
to přijde. Ano. Možná, nebo spíš 
určitě ano. Ale běžte se tam podí-
vat a uvidíte. 
Uvidíte, že tam ještě většina ne-

propadla šílenství dnešní doby. 
A co je ještě zajímavější: Bude 

se vám to líbit! Určitě. 
Tedy pokud nejste zaměření 

spíš na průvody chlapů v těsných 
slipech a podprsenkách. To pak 
spíš ne; tohle je opravdu jiná 
káva a beru zpět, to byste asi 
našli jen málo okamžiků, kterým 
byste mohli rozumět a které by 
vás okouzlily.
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Maturita z 
matematiky 

je hnůj

Povinná maturita z matematiky 
se ruší dřív, než byla spuštěna. 
Proč? Podle Jiřího Drahoše by to 
stejně nepřineslo lepší znalost 
matematiky, protože budeme-
li prý nutit studenty, aby se něco 
našprtali, v žádném případě v nich 
nepodnítíme zájem o matematiku. 
Aha. Takže jim necháme volnost, 
abychom v podnítili… Co? A 
nezrušíme třeba tělocvik? 
Abychom ta tlustá křivá nemehla 
nenutili předstírat, že cvičí? Nebo 
maturitu vůbec. Úplně ji zrušme, 
aby ti duševně méně vyvinutí 
necítili diskriminaci… Ale to by 
neprošlo; maturitu, tedy ten papír, 
potřebujeme, abychom jím všichni 
mohli radostně mávat a z oken 
nejrůznějších úřadů a organizací. 
Na rozdíl od logiky, kterou potřebují 
idioti z oborů, ve kterých musí 
nápady také fungovat. A ti ať se to 
klidně naučí. Někde. Sami.

Jistě, svět nestojí na matemati-
ce, ani nemusí každý vzdělaný 
člověk zvládat derivace a řeše-
ní soustavy nelineárních rovnic, 
ale… Je tu ale, které dnes zní 
takřka rouhavě. Asi jako zně-
lo dříve zpochybňování vedoucí 
úlohy dělnické třídy, nebo ještě 
předtím tvrzení, že církve nemají 
patent na rozum. Tak dnes máme 
na místě neposkvrněného poče-
tí víru v rovnost a vzdělání pro 
všechny, protože ti hloupí jsou 
přece chytří jinak!
Ale to rouhavé ale zůstává, pro-

tože… Otevřeně připouštíme 
klesající úroveň vzdělání a čím 
dál zoufalejší úroveň absolventů 
škol, kteří jsou v praxi, rozuměj 
v životě, nepoužitelní. Tedy k ni-

čemu, na čem civilizace stojí a co 
potřebuje, aby mohla fungovat. 
A my prý nevíme, čím to je, a 
marně hledáme vysvětlení. Aha.
Jen jako drobnou, téměř úsměv-

nou poznámku přidám, že jsem 
byl osobně svědkem, jak si žáky-
ně deváté třídy zkoušela maturit-
ní test z angličtiny – a smála se, 
jak je snadný a že nejhorší bylo 
prokousat se všemi dokola opa-
kovanými informacemi a pokyny. 

Na číslech prý jasně vidíme, 
že od zavedení státní maturity 
se výsledky nezlepšují a naopak 
jsou většinu roků horší a horší. 
Ano, školství prý musíme zkvalit-
nit, jak napovídají léta stagnace 
v mezinárodních žebříčcích. Ale 
prý jinak! Ne přes matematiku. 
Nikdy! Ani náhodou ne. Protože 
dnes si ji dobrovolně zvolí asi 
pětina maturantů, ze kterých 15 
procent ještě pohoří. A jak by to 
vypadalo, kdyby byla povinná? 
Hrozně! Oni humanitně zamě-
ření lidé prý stejně zůstanou hu-
manitně zaměření, ať už projdou 
matematickým překážkovým bě-
hem, nebo ne. Nanejvýš by se jim 
prý znemožnil přístup k vyššímu 
vzdělání a přišli bychom o spous-
tu skvělých historiků, politologů, 
sociologů, psychologů, novinářů 
a dalších vzdělanců. Jak nechut-
ný by byl svět, kdyby všichni měli 
také alespoň základy analytické-
ho a logického uvažování!? Fuj, 
taková zvrácená myšlenka! Ne! 
To spíš po alternativním školství 
přijdou návrhy alternativní matu-
rity, která by prý naše vzdělává-

ní zkvalitnila. Prý možná nějaké 
společné minimum, základ z češ-
tiny, cizího jazyka - a ano, i z ma-
tematiky, který by mohl student 
skládat opakovaně, beze stresu. 
A když neuspěje, přišel by zno-
vu. A znovu. A ještě jednou, dva-
krát, třikrát… Hlavně beze stre-
su. Tedy MUSEL by přijít! Tak to 
tam stálo, že by musel přijít. Pro-
tože nic nedostane zadarmo, ani 
náhodou, v žádném případě! Po-
vinnou maturitou z matematiky 
prý studenty počítat nenaučíme, 
to je prý jasné, tak se musíme 
vydat po delší, namáhavější, ale 
také lepší cestě. A budeme ško-
lit školy, aby se naučily učit tak, 
že jejich žáci nakonec budou mít 
výsledky alespoň srovnatelné s 
těmi, co studovali dřív, když ještě 
školy nebyly správně vyškolené.
Prostě absurdáša za absurditou, 

všechny naprosto vážně vyslove-
né. Jako v blázinci…

Rouhavé ale však zůstává neu-
chopeno, tak se k němu alespoň 
přibližme úvahou, že zatracová-
ní matematiky má nejspíš, téměř 
určitě za cíl, aby vysokými škola-
mi dokázaly projít individua, kte-
rým logické myšlení nic neříká. 
Ale (!a jsme tam!) jak to potom 

vypadá, bylo vidět nedávno, když 
v Praze demonstrovali proti po-
licejní brutalitě na černých mla-
dí cizinci (s několika zástupci 
zdejší Antifa uprostřed) a máva-
li hesly, jako ACAB (All cops are  
bastards) a dalšími, hlásajícími 
nenávist k Policii (Fuck the Poli-
ce! - Defund the Police! - No one 

Glad Counter
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A pak se 
potkali

Byl jednou jeden Petr a ten se 
strašlivě nudil. Tak jezdil au-
tem. Bavorákem! Rychlá jízda, 
to bylo vzrušení! Jeho jediné… 
Ale opravdu rychlá. Taková, při 
níž spolujezdcům vstávají vlasy 
na hlavě a chlupy v nose; při 
jaké se kolemjedoucím řidičům 
zasteskne po jindy nenávidě-
né Policii, že by měla být teď a 
tady, a neměřit rychlost někde 
v Černilově, mezi polem a ploty 
zahrad, ani jinde sbírat pokuty 
jako kaštany pod stromem, ani 
kontrolovat, jestli někdo náho-
dou na facebooku nepíše cosi 
proti organizované invazi cizin-
ců, i když nazývat organizova-
nou invazi organizovanou invazí 
je nepřípustné, to je jasné, a 
protestovat proti tomu je trest-
né, musí to být trestné, protože 
jinak bychom se propadli do 
pekel…Ale dělají tohle a Petr 
zatím kličkuje ve stopadesáti 
kilometrech mezi auty a mává 
jejich řidičům a směje se jim a 
rozesílá do sítí fotky, co se mu 
povedlo a co bylo fakt o chlup, a 
vyptává se, kde všichni jsou, že 
by dal pořádnou jízdu... 

Vratislav Nenadálhas to be a cop! - No cops, no 
clowns!), protože v Americe ze-
mřel při policejním zásahu černý 
násilník a celý svět se bouří a de-
monstruje. Například proti poli-
cii. Obecně, komplexně a úplně, 
neboť policajti zabíjejí lidi a to 
platí vždycky, všude a pro všech-
ny. Země i policajty. 
Ne, že by člověk občas necítil k 

policajtům odpor. Sám je nemám 
rád; ovšem nikoli z principu, jako 
tihle, ale protože dělají, co nema-
jí dělat, a nedělají, co dělat mají 
– a dokonce bych to viděl opač-
ně, že proti recidivistům by měli 
přitvrdit. U nás výrazně.

Ale myslím, že nemusíte ani moc 
do hloubky studovat matemati-
ku, aby vám – logicky – došlo, že 
takové řádění není rozumné. A 
řešením to není už vůbec. Jenže 
tihle mladí a vzdělaní světoobča-
né to vidí jinak! Protože: It ha-
ppens everywhere! All cops are 
bastards. All! Everywhere! 

Tohle opravdu říkají, když jim 
naznačíte, že je česká policie 
musí chránit a chrání, aby mohli 
svoje bludy hlásat. Opravdu. Byli 
všude kolem. Čeští cops. A ti de-
monstranti je nenávidí a chtějí 
je zrušit, rozpustit a nejlépe po-
zavírat do vězení. Protože to prý 
nic neznamená, že se právě teď 
nic špatného neděje. Protože se 
to děje pořád. A everywhere. A 
než o tom diskutovat, máme se 
prý vzdělávat, říkají. Ano. To je 
ono. Oni jsou vzdělaní. Něco se 
naučili a teď to opakují. A že je 
skutečnost s jejich učením v roz-
poru, to je vůbec nevzrušuje. Oni 
jsou vzrušení svým spravedlivým 
bojem. A chybí jim kritické, ana-
lytické myšlení, tedy matematika 
a logika. Protože kdyby normál-
ně uvažovali, přinejmenším by je 
muselo zarazit, že kvůli jednomu 
mrtvému recidivistovi hoří polo-
vina Ameriky. A v Praze se žádá 
zrušení policie. (úměrnost, im-
plikace…) A ti, co sešli ze světa 
černou rukou ti… jsou nezajíma-
ví. (Levá a pravá strana rovnice, 
ekvivalence…) Black lives matter 
– a co white lives? Co životy bí-
lých, kteří nikdy neprofitovali ani 
z rasismu, ani z otrokářství? Co 
životy bílých, kteří také živoří na 
společenském dně, ale nemají 
nárok na pozitivní diskriminaci, 
ani na podporu gangů, ovládají-
cích celé čtvrti? (analýza, korela-
ce...)
Že ten mrtvý měl v krvi drogy, 

vysoký tlak a další nemoci, které 
ovlivňovaly jeho dýchání? Že byl 
při zatýkání agresivní? No a co?! 
Black lives matter! A tím končí 
diskuse, aniž by mohla vůbec za-
čít. Black lives matter je svaté! A 
že při tom umírají černí policis-
té? A že je hodně černých policis-
tů? A že za těmi demonstracemi 
stojí bílí organizátoři? Nezájem? 
Black lives matter! ...a jdeme 
zapalovat, drancovat a rozbíjet. 
Black lives matter přece!
Mladí cizinci hlásali také, že 

silence kills, mlčení zabíjí – ale 
když jste nemlčeli a ozvali se, 
nepříjemným otázkám se vyhý-
bali jako zaseklý kolovrátek. Oni 
přece znají odpovědi. Ty jediné 
správné, nad kterými se nepře-
mýšlí… 

Raději tisíc let tyranie než tři dny 
anarchie, říká blízkovýchodní přísloví.

Krásně to potvrzuje nedávná situa-
ce v Seattlu, kde v rámci boje za lepší 
společnosti vyhnali z části města poli-
cii, aby se tam po několika dnech násilí, 
rabování a ničení musela vrátit. Těžko 
si představit lepší příklad nesmyslnosti 
toho celosvětového boje. Jenže nikoho 
nezajímá, že stojí na nesmyslech; ten 
boj má jiné cíle – a ano, vedou ho bílí 
lidé. Proti bílým; respektive asi tisícina 
procenta bílých proti všem ostatním.  

Podrobněji situaci bez policistů popi-
suje příklad z konce šedesátých let mi-
nulého století, kdy v kanadském Mon-
tréalu začali tamní policisté stávkovat.  
Stávka začala v 8 hodin ráno. Před půl 
dvanáctou byla vykradena první banka. 
Kolem poledne už byla většina obcho-
dů v centru pro rabování zavřená. O 
pár hodin později začala hořet půjčov-
na aut, kterou zapálili taxikáři, protože 
jim brala kšefty. Kdosi ze střechy za-
střelil policejního důstojníka. Hotely a 
restaurace napadali výtržníci a jeden 
lékař doma zastřelil zloděje. Ještě do 
setmění bylo vykradeno šest bank, vy-
rabovaná stovka obchodů, hořelo na 
dvanácti místech, rozbitá většina vý-
kladních skříní a celková škoda jen na 
soukromém majetku byla odhadována 
kolem tří milionů dolarů. Než městská 
správa zavolala na pomoc armádu a 
jízdní policii, aby obnovily poklidný po-
licejní teror.
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„Mami! Kdy už tam budeme?“
(Ano, přesně takhle, jako oslík 

na cestě do Farfaraway ve Shre-
kovi, se ptá každé malé dítě.)
„Už brzy, neboj. Za chvilku,“ 

odpovídá matka a zakoulí přitom 
významně očima na svého muže 
vedle, u volantu, aby viděl, že se 

taky těší, až tam budou.

„To je blázen!“  
Tak nějak, a ještě mnohem 
jadrněji to mohlo znít, když 
protijedoucí auto donutil prudce 
zabrzdit, aby neskončili v sobě, 
nebo když vymetlo příkop, aby 
zabránilo srážce,nebo když jiné 
vytlačil až na krajnici…  
„Ty seš magor, ty hovado,“ říkali 
mu nadšeně kamarádi, se který-
mi se po silnici smrti proháněli 
a předháněli a dělali si prdel z 
opatrných řidičů. „To je debil, 
magor, blázen, kripl,“ nadávali 
tihle řidiči, a spousta dalších a 
ještě přísnějších a přesnějších 
soudů zaznívala z jejich z aut. A 
oni se spokojeně smáli…

„Mně už to nebaví, pořád sedět. 
A bolí mě ručička. Můžu si leh-

nout? A proč ne? Já dám pozor!“
„Už tam budeme?“ znovu se 

žena usměje na řidiče a položí 
ruku na tu jeho. Nebo na nohu? 
Nebo nejdřív na nohu a pak na 
ruku, aby poznal, na co myslí, 
a aby ho příliš nerozptylovala 

při řízení. Jen trošku, jenom tak 
jemně…

„To byl zas von! Ty vole, vždyť 
nás málem zabil! Kde jsou 
policajti, kurva?!“ vztekal se 
chlap, když zastavil a otřel si 
zpocené čelo, celý roztřesený 
a neschopný dál řídit, po tom, 
co zažil. To snad není možný, 
říkal si v duchu, bezmocně, 
protože i kdyby se dal dohro-
mady s podobně postiženými a 
šli svou nespokojenost vyjádřit 
a žádat lepší práci Policie, jen 
by se před nimi najednou vyrojil 
kordón těžkooděnců, policejních 
těžkooděnců, protože tohle se 
nesmí, to je nebezpečné, když 
lidé nahlas projevují svou ne-
spokojenost a žádají, aby Poli-
cie jednala, protože ona přece 
jedná, ona jen nemůže dělat, 
co dělat nesmí, a nemůže být 

všude, protože… To prostě ne-
jde. To jen, kdyby někde jakýsi 
provokatér, jakýsi potenciální 
nácek zvedl prudce ruku, nebo 
kdyby chtěl veřejně psát, jak je 
nespokojený, tak ano, to je třeba 
zasáhnout a zavřít ho, až zčerná, 
aby viděl, jaké to je, ale jinak… 
Nemohou přece dělat zázraky. 
„Ti seberou papíry, ty hovado,“ 

chválil kamarád s rozzářenýma 
očima jiný Petrův kousek.
„Když máš prachy…“ mávl ten 

rukou.
„Ty máš prachy?“ smál se ka-

marád.
„Nemám… Ale mám.“ krčil Petr 

rameny. 
„To jsou ty paradoxy!“ chechtali 

se oba.

„Mně spadla bota! Můžu si ji 
nasadit? Když mně to nejde! A 

můžu se rozepnout? Ale to taky 
nejde!“

„Zlobíš.“
„Nezlobím. Mě to nebaví. Tak 
zastavte. Já nikam nepojedu. 

Proč musím jet s váma?“
„Nezlob.“

„Ty mě zlobíš! Jsem naštvaná! 
Podívej! Mračím se. A nemám 

botu!“
„Nech toho! Nebo tě vysadím 

ven!“
„Tak mě vysaď!“

„Bude ti smutno.“
„Nebude! Vůbec! Klidně! Já to 

chci!“

„Dneska to bude vostrý, dneska 
mě chytěj!“
„Ty seš hovado!“
„Já uim,“ zahlási Petr vesele 

a bylo to, jako když zazvoní 
pila. Pak vyrazil. Na silnici. Za 
dobrodružstvím, prožít cosi 
vzrušujícího, když jinak je život 
tak zoufale nudný, všechno jde 
samo, a co nejde, tomu pomůže 
táta. To prostě musíte nastarto-
vat pořádný auto a pedál až na 
zem a co to dá, žádný zábrany, 
naplno a řádit a pořádně ukázat, 
co umíte a jak vám to krásně 
prochází a jak vám je u prdele, 
co si o vás kdo myslí, protože 
tím víc je chcete vytočit, protože 
to je adrenalin a klidně ať někdo 

zavolá policajty, tak dáme závod 
a ukažte se, hoši policajtský, tak 
kde jste zalezlí, myslel si možná, 
když zapištěly gumy a on vyrazil 
na silnici…

„A nechceš zmrzlinu?“
„Jo!“

„Tak ale ještě chvíli vydržíš “
„Tak jo, teda… Ale jakou?“

„Nějakou dobrou.“
„Já chci jahodovou! Tu mám 

nejradši.“
„Tak si dáme jahodovou.“
„A máme?“ ozval se řidič.

„Ty zlobíš…“ napomenula jej, 
aby nekazil vyjednávání.

„Nemáme?“ ozvalo se zazadu 
zklamaně.

„Neboj. Když budeš hodná, 
dostaneš jahodovou.“

„Já už jsem hodná.“
„Lhát se nemá,“ syklo to od 

volantu.
„Cos říkal?“

„Že si dá s náma taky.“
„Taky jahodovou?“

„No jasně. Tu mám taky úplně 
nejradši,“ obrátil se na dcerku, 
aby se na ni usmál a pohladil ji 

aspoň pohledem...

… a vtom se potkali. 

Petr snad ani pořádně nestačil 
zaregistrovat, že to nevypadá 
dobře, tenhle poslední silniční 
zážitek, když ve stoosmdesáti 
kilometrové rychlosti špatně 
odhadl vzdálenost, nebo spíš 

myslel, že oni včas uhnou, jako 
jiní tolikrát předtím, nebo měl 
v té chvíli oči zastřené vzruše-
ním a smíchem – a jejich auta 
se náhle setkala – a bylo to tak 

rychlé a tak intenzivní, že z nich 
létaly kusy pryč, a pro lidi uvnitř 

bylo to setkání neslučitelné s 
dalším životem, se dvěma životy, 
se třemi životy, jediná holčička 
vzadu, kterou to vůbec nebavilo 
a chtěla jít ven, nebo si lehnout, 

pouze ona žije dál, jen jinak, 
celá rozbitá na svém maličkém 
těle a ještě mnohem víc rozlá-
maná ve své duši, pokud o ni v 

té chvíli docela nepřišla... 
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Why not 
me too

Zpověď procitnuvší 

extremistky

 
Počkej! 
Ještě jsem nezačal…
Ne, tak já právě začnu sama. 

Protože já se omlouvám, ale 
budu teď mluvit já, sama, tak mě 
nepřerušuj, prosím, ale nech mě 
to říct celý, i kdybys třeba 
měl pocit, že jsem se ně-
jak zbláznila nebo co, tak 
mě nech, protože už jsme 
dospěli, myslím, prostě do 
takové fáze, že musím, že 
to musím říct nahlas, že 
jsem velice nespokojená…
Tak do toho...
Díky. Protože mně to při-

jde opravdu nespravedli-
vé. Ano. Absolutně ne-
spravedlivé, že musím 
trpět za jiné. A nejen já, 
samozřejmě, ale to je vel-
ký počet mně podobných 
trpí, naprosto bez přehá-
nění, co trpíme v důsledku 
nemožnosti navázat tako-
vé ty normální kontakty a 
vztahy s opačným pohla-
vím, když tedy použiju 
tenhle výraz, ačkoli mi, sa-
mozřejmě, nejde jen o to 
pohlaví, ale jde mi, samo-
zřejmě, i o to pohlaví, a to 
vůbec ne až kdesi v po-

slední řadě, to jako musím ote-
vřeně přiznat, že jde o důležitou 
součást vztahu muže a ženy, pro-
tože co si budeme něco nalhávat, 
já to prostě chci a ráda bych, aby 
se o mě muži zajímali, prostě tak 
nějak normálně, aby si mě všíma-
li a aby o mě stáli a bylo to na 
nich hlavně vidět a netvářili se, 
že jako nejsou a že já jsem 
vzduch, když na mě čumí, teda 
nenápadně, ale já ti vidím a chtě-
la bych, aby o mě usilovali, pros-
tě aby se snažili mě dostat, nějak 
se se mnou sblížit, nějak viditel-
ně. Zjevně. Nápadně. Abych je 
musela spíš odhánět, vlastně, to 
by se mi asi docela líbilo. Roz-
hodně teda víc, než aby si mě 
prohlížel nenápadně z zrcadle! 
Já bych dokonce, v jistým smyslu 
dokázala říct, že ať to dělají jak-
koli, protože nepochybuju, že je 
každému jasné, že rozhodně ne-
mám na mysli nějaké násilí a po-
dobně, kterýmu stejně nezabrá-
níte žádným předpisem ani 
zákonem ani ničím, to jsou pros-
tě fool people, který jako fakt ne-
chci, ale žádnýho násilníka asi 
vůbec nezajímá, co chci nebo ne-
chci, ani není zvědavej, co říká 
nějaký hnutí nebo spolek nebo 
neziskovka, to se prostě musí 
trestat, násilí, vždycky a všude, 
ale jinak... Ať se snažej. Prosím. 

Protože já si prostě myslím, že 
jsme se velmi jako ochudili, když 
jsme všechny muže automaticky 
redukovali na tu jejich fyzickou 
úroveň, na toho násilníka, který-
ho jsme odkopli, ale to je prostě 
jen jistej druh generalizace, nebo 
stereotypizace spíš, ale skuteč-
nost je jiná, protože spousta klu-
ků hledá vážnej vztah a touží po 
něm, a možná je jich takových 
dneska víc, než je takových ho-
lek, jenomže oni z nás už dneska 
mají strach, z těch následků, a 
tak radši kouká jinam, než aby 
něco riskovali, a to je pak docela 
strašná situace, to je… já úplně 
fyzicky cítím tu krizi, že my jsme 
se jako už dostaly do takové fáze, 
že už se navzájem cítíme být jako 
nekompatibilní, ale to je právě, 
myslím, ta chyba, že my si musí-
me nějak nadefinovat, co vlastně 
chceme, jako od nich, od sebe, 
od života a tak, a to si opravdu 
musíme ujasnit a přestat ze sebe 
dělat něco, co nejsme, protože 
vždycky je něco za něco, že jo, to 
je jasný, ale my se tváříme, jako 
by to tak nebylo, takže já teda za 
sebe říkám naprosto otevřeně, 
že jo, že ať mě klidně plácnou 
přes zadek, že já jsem v pohodě, 
však proč taky ne, teda samo-
zřejmě to není v tom smyslu, že 
jako někde půjdu a všichni se na 

mě vrhnou, to je jasný, 
ale... Však nejsem blbá a 
umím taky plácnout, třeba 
facku, když na to přijde, 
nebo ho nakopnu do koulí, 
když to bude potřeba, ale 
já se chci prostě rozhod-
nout sama, jestli mu dám 
facku, nebo jestli se na něj 
usměju! Nebo je to snad 
špatně? No není. Ale já 
prostě nemůžu. Nejde to. 
Dneska. A proč ne? Z jaké-
ho důvodu se mi to nemů-
že třeba líbit? Někdy. Jako 
proč je to v současnosti 
tak absolutely nepřípust-
ný, že on má pak strach se 
vám jenom podívat do očí, 
třeba, nebo normálně při-
jít a zkusit to, aby mě do-
stal do postele. No prostě 
ne. Nic. Ani neřekne, že se 
mu líbím. Jenom kouká, 
ale někam jinam, hrozně 
opatrně, abych si jako ne-
všimla, že mi čumí na za-
dek... To mi prostě rozum 

Sancta Simplicitasová
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nebere, tohle, kam jsme to do-
pracovali. Jasně, ono je určitě 
sice super mít to všechno tak ně-
jak nastavený, mít ty práva a 
chtít všechno, ale pak se nemů-
žeme divit v té realitě, že jako 
docela narazíme, s takovým po-
hledem, s takovým způsobem na-
zírání, jakej máme, že se to 
všechno řídí teď podle nějakých 
ženských, co si jako po dvaceti 
letech nějak vzpomněly, že se jim 
to vlastně tenkrát nelíbilo! A co 
já s tím? Proč se na mě teď mají 
kvůli tomu chlapi dívat jako na 
nějakou… Divnou. A jak jako vů-
bec!? To fakt někdo bere vážně, 
že to vůbec neudělaly kvůli té 
roli, co pak dostaly, nebo aby 
mohly vydat tu desku, kterou pak 
náhodou fakt vydaly, nebo kvůli 
tomu místu, kam jinak vůbec ne-
měly šanci se dostat? Jako já je 
nesoudím, že to 
udělaly. Když 
mohly. Ale proč 
se kvůli tomu má 
teď měnit celej 
svět? Jako abych 
já už nemohla? 
Ale proč ne? Z ja-
kého důvodu se 
my už nemůžeme 
samy rozhod-
nout, jak to udě-
láme? Jako oni 
tenkrát. Tak když 
jim to stálo za to, 
tak jo, tak proč 
ne? Holt když 
můžeš, když máš 
tu možnost, tak 
přece nebudeš 
blbá, abys toho 
nevyužila. A když 
nemůžeš – tak 
přidej, že jo, to je 
jasný, nějakej ten 
dívčí look, abys 
taky mohla. Ale 
proč teď, když se 
v nich splašilo 
svědomí, nebo co 
je k tomu vede, to já nevím a já to 
ani nechápu, tak proč si JÁ teď 
mám kvůli tomu připadat jako... 
blázen? Nebo nějaká mrcha? 
Když třeba se potkáme někde na 
chodbě a on si mě až potom pro-
hlíží a já fakt nevím, co s tím, 
protože když se na něj chci 
usmát, tak on uhne ještě před-
tím, takže jako jo, možná se mu 
líbím, ale mnohem silnější je můj 

pocit, že mě už dopředu hejtí, že 
se ho jako určitě chystám hned 
zažalovat, že mě voharašil a chtěl 
mě znásilnit a nějak už pošpinil 
jakousi tu moji ženskou podstatu 
nebo co. Ale jo, jako není to zrov-
na cool, když vám každej chlap 
čumí do výstřihu a na zadek a 
kdovíkamještě, ale... Jestli se na 
vás pak bojí podívat, tak to už je 
ale fakt mnohem horší. A konec 
konců, když už si ten výstřih a 
těsný kalhoty vezmu, nebo sukni, 
pod kterou nemám ani ten zadek 
pořádně schovanej, tak... co 
jako? To dělám pro sebe? Aha, 
tak jo, jasně, tomu asi věří možná 
tvoje babička. Ani náhodou! Tvo-
je babička není blbá! Když ty pak 
doma chodíš v teplákách, že jo, 
absolutně rozcuchaná! Kvůli 
sobě jako? To je prostě blbost, že 
si někdo bere krajkovou podpre-

senku, aby se cítil dobře. A že se 
na ni jako bude dívat jenom, 
komu to dovolíš? Když ti leze z 
trička!? No tak určitě. To se jako 
mám stydět, že když si teda vez-
mu hezký hadry, tak chci, aby se 
ně mě chlapi dívali? Jo, je mi to 
příjemný! No a co?! I když se za 
mnou ohlédne nějakej špinavej 
bezďák, tak mě to potěší. Jo, jsem 
asi crazy nebo co, ale jo, udělá 

mi to radost. Když se za mnou 
teda nerozběhne a nebude mě 
chtít osahávat. Jo, to pak asi při-
dám do kroku, to jo, ale jinak… 
Já nevím, ale aby se na mě mohl 
dívat jedině ten, komu to dovo-
lím? Asi nějak písemně, nejspíš, 
tak to jako díky, nemám zájem. A 
oslovit by mě mohl taky asi jedi-
ně, když u toho bude advokát..?!? 
Můj – a jeho. Takže dva. Jo, aby 
to bylo naprosto dokonalý. Víte, 
mně se zdá, a je mi jasný, že si 
teď nejspíš trošku naběhnu na ty 
vaše genderový vidle, co s nima 
furt kydáte nějakej hnůj, ale fakt, 
skutečně to budí takovej dojem, 
jako by tohle všechno zorganizo-
valy ženský, co po nich buď ani 
pes neštěkne, nebo takový ty, co 
za mlada dostaly přes ten svůj 
ženskej šarm v kalhotkách všech-
no, co chtěly, a když to pak nějak 

přestalo fungo-
vat, protože jim je 
o dvacet roků víc, 
tak se začaly bou-
řit, že to je ne-
spravedlivý a že 
to je špatně. Ale 
jako, že to bylo 
špatně předtím, 
to jim nevadilo? 
Když takhle pře-
skákaly jiný holky, 
co ten svůj šamr 
neuměly použí-
vat? A nebo, to je 
taky vcelku reál-
ná možnost, že to 
všechno zorgani-
zovali chlapi, co 
tyhle ženský jen 
používají jako 
svůj nástroj, 
aby… Nevím. Aby 
všechno rozbili? 
Nevím. Ale vím, 
že já se teď můžu 
rozkrájet a jsem 
prostě neviditel-
ná, že jo. A to je 
snad spravedli-

vý?! Jako jo, není to spravedlivý, 
když někomu stačí sundat kal-
hotky a má, co chce, to je jasný, 
ale svět prostě není spravedlivej 
a proč bych taky nemohla, aspoň 
jednou v něčem taky bejt skuteč-
ně ve výhodě? Nebo je to snad 
vada, bejt hezká? To taky dá prá-
ci! To si jen chlapi a jim podobný 
ženský myslej, že to jde samo. 
Někdo se prostě učí integrály a 
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někdo na sobě maká jinak. No a 
co? A najednou, když to teda ně-
kterým jako přestalo fungovat, a 
některým zase vůbec nezačalo, 
nikdy, tak se z nás všech proto 
musí stát nějaký skleněný krá-
lovny, figurky, nedotknutelný, co 
jsou jako ženský fakt málem ne-
dotknutený, ale na všechno mají 
nárok jenom proto, že nosí kal-
hotky? Ale sundat je, to už by 
bylo moc? To je uráží, když si to 
jenom představí? Tak jo, jistě, 
ono to zní krásně, když slyšíte, že 
vám nikdo nesmí bránit a že si 
můžete samy vybrat a tak dál, 
ale tak to prostě nefunguje. Pro-
tože na tomhle se uživí jen pár 
holek, co si na tom kecání kolem 
postaví kariéru, ale my, všechny 
ostatní, tím trpíme. A nejen ve 
vztazích, ale taky pracovně, pro-
tože když na to některá má a 
klidně by ty kalhotky sundala, 
tak teď prostě nemůže, protože 
se jí ten šéf normálně bojí. A na-
víc ani nejde jenom o toho jedno-
ho blbýho šéfa, ale jako opravdu, 
dneska se chlap bojí se na vás 
jenom podívat. Ale fakt jo. On 
kouká do zrcadla, nebo normál-
ně do zdi, a teprve, když se nedí-
vám, tak mě nenápadně celou 
sjede očima, to jo, ale hned uhne 
a tváří se, jako bych byla vzduch. 
Nebo ze skla. Prostě nebezpeč-
ná. Ale na co máš ruce?! Tak 
možná jsem mrcha, ale tak to 
zkus! Normálně. Jenže my všech-
ny, každá ženská, jsme prostě ze 
sebe nechaly udělat takový… 
Zrůdičky. Co z nich jde strach. Já 
vím, že takový nejste. Ani já tako-
vá nejsem, ale… Já ho vlastně 
chápu, protože ono vás to jednou 
dožene, i když prostě nebudete 
chtít bejt zlá, tak budete. Protože 
můžete. Protože vám to projde, 
protože na tom vyděláte, protože 
je to tak teď nastavený. Protože 
ono to skutečně vypadá, jako by 
se na nás dělaly pokusy. Jako na 
myších. Nejdřív, to už kdysi dáv-
no, se zkoušelo, jak to dopadne, 
když se ženský vrhnou do práce, 
místo, aby se staraly o rodinu. A 
dobrý, prošlo to a máme, co jsme 
chtěly. Některý. Protože některý 
určitě z toho měly radost, ale ji-
ným to rozhodně docela velmi 
zkomplikovalo život, co chtěly 
být doma s dětma. A teď kterých 
bylo víc? Ptal se na to někdo? 
Neptal. Na mě se dokonce ani 

nepodívá, natož aby se zeptal, že 
jo. Jestli bych třeba chtěla rodi-
nu! Ne, to radši kouká někam do 
stěny. Jako bysme se nějak všich-
ni dohodli, že to je nutnost a že 
se budeme tvářit, že to je ten 
pravej a nejlepší pokrok a jsme z 
toho nadšení. Jenomže to není 
pravda! A navíc to ani není ještě 
všechno. Když jsme se teda zba-
vily péče o rodinu, nebo nechaly 
zbavit, já nevím, tak jdeme dál a 
už bysme jako měly taky přijít na 
to, že ta rodina je vlastně zbyteč-
ná, nebo že děti jsou zbytečný, že 
nás to všechno jenom omezuje a 
brání nám to, abysme... Jako ro-
dina? Nebo spíš ta práce? Nás 
omezuje. Jo, někdo asi radši vypl-
ňuje tabulky a grafy, než by vy-
měňoval plínky, ale… Nebo sa-
mozřejmě, že já bych taky chtěla 
být ředitelka zeměkoule, nebo 
slavná malířka a herečka a jáne-
vímco ještě, ale to by chtěla 
spousta chlapů taky - a vždycky 
budou dělat jenom nějakou bl-
bou práci, jenom aby se uživili, 
nebo rodinu, pokud na to mají 
koule, že jo... Houby! To už niko-
ho nezajímá. To je přece absolut-
ně zbytečný! Jenomže většina 
holek taky skončí u takové přibl-
blé práce a jen naprosté mini-
mum se dostane k něčemu zají-
mavýmu, jako nějaká ředitelka 
nebo výzkumnice mezilidských 
vztahů, co ty vztahy spíš jenom 
komplikujou, nebo aspoň do těch 
neziskovek, co bojujou za naše 
práva. Jo. Právo na práci ve fab-
rice. Na to ale kašlu, na takový 
právo. To se přiznám, že bych 
fakt mnohem radši používala ty 
kalhotky. Sundaný. Tak jsem žen-
ská a používám ženský zbraně. 
Ale to nejsou jenom ty kalhotky. 
To je celej arzenál, kterej když se 
naučíte používat, tak vám každej 
chlap bude zobat z ruky. No a co? 
Je to snad hřích? Nebo mě za to 
chcete zavřít? Že nechci bejt 
jako chlap? Ale to je přece bl-
bost, myslet si, že mám právo být 
tam, kde byli chlapi, protože 
jsem ženská. Ti úspěšní chlapi, 
samozřejmě. Jen proto, že nosím 
kalhotky. Krajkový. Ale nesmím 
je sundat! Jo, možná je to takhle 
nějak ušlechtilejší, když ty žen-
ský zbraně používáme jako hro-
madně, když si to svoje umíme 
vyhádat, hezky po žensku, ale... 
Ono to nefunguje. A já ani ne-

chci, aby se chlap se mnou hádal 
dřív, než se na mě podívá! Aby 
mě nenáviděl už dopředu. A měl 
ze mě starach. Aby to bylo tak už 
dopředu hromadně nastavený. Já 
bych fakt byla mnohem víc spo-
kojená, aby se mě normálně ze-
ptal, jestli by mě třeba mohl 
hlouběji poznat, nebo něco tako-
výho, blbýho, sprostýho, ale no a 
co? Aspoň vím, že o mě má zá-
jem! Jako nic proti, ale není to 
divný, že dneska stačí, že ji žen-
ská má, a už jsou pro ni kvóty a 
různý takový ty pravidla? Ženy a 
Romové musí být zvýhodňováni! 
Mně to teda zní hrozně. Chovat 
se jako ženská, to už není cool, 
ale mít výhody za to, že jsem žen-
ská a jenom proto, že jsem žen-
ská, to jo? Jako fakt nic proti, ale 
to bysme to pak nesměli všichni 
odnášet! Ne, prostě já nechci s 
chlapama bojovat a soutěžit. Ale 
to už jsem říkala. Ale je to tak, je 
to prostě pravda! Proč bych měla 
lhát? Já pro sebe nechci žádný 
výhody, nebo kvóty a jánevímco, 
tak proč bych to neřekla nahlas? 
Já chci jenom, aby to... bylo nějak 
normálně..? Jako dřív..? Ale jo, 
asi jo. Proč ne? I když to někomu 
třeba zní blbě, tak já to jinak pro-
stě říct neumím. A jestli mi chce 
někdo vykládat, že chci, aby mě 
chlap mlátil, nebo tak něco, tak 
je debil. Oba. I ten, co by mě 
chtěl mlátit, i ten, co si to o mně 
myslí. Vždycky takoví debilové 
budou, co ženský mlátěj a co vy-
kládaj nesmysly. To byste je mu-
seli pozavírat někam do ústavů, 
nebo tak. Ale dělá se to?! Já bych 
teda vůbec neřekla, ani náhodou. 
Protože podle mě mají najednou 
všichni jen samý práva, nejen 
ženský, ale i tihle úchylové. Ale 
ty práva jsou prostě celý nějak 
úchylný. Kdo to vůbec vymýšlí, 
tyhle nesmysly?! A proč? To by 
mě jako skutečně zajímalo. Já 
jsem taky mohla přijít a ukázat, 
že mě jako chtěl jeden oharašit, 
ale fakt sprosťák, debil to byl. A 
ani se mi nelíbil. Jasně, mohla 
bych. Ale já jsem mu řekla, ať mi 
dá pokoj. Jednoduše! Jo jako, ne-
chtělo se mu, ale já jsem to na-
značila prostě tak, že velice rych-
le pochopil, že má smolíka a nic 
nebude. Takže teď jsem jako já ta 
blbá? Jo, kdyby je někdo fakt 
znásilnil. Myslím, jako násilím, a 
ne, že si to pak někdy potom jako 
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rozmyslela, že s ním sice byla ce-
lej večer a pak šli k němu a bylo 
to hezký, ale... ráno, nebo za mě-
síc, nebo za deset let si vzpomně-
la, že vlastně chtěla jít domů? 
Nebo že si to představovala ji-
nak? Já nechci být hnusná, ale 
prostě musím. I když tohle je 
vážně blbý téma - ale kdo z toho 
dělá blbý téma? Já ne. To dělaj 
právě ty, co si po deseti letech 
vzpomenou, že se jim to tenkrát 
nelíbilo. A tenkrát si myslely, že 
jsou tak krásný, jako obrázek, co 
se na něj člověk jenom dívá, A 
kupuje jim dárky a zve je kamsi a 
platí za ně, aby se mohl dívat? 
Samozřejmě nikdo normální ne-
pochybuje, že násilí prostě ne. To 
se nesmí. Nikdy. A už vůbec na 
ženskou. Jenže když mě popadne 
a odnese do postele, když já jsem 
ještě chtěla večeřet, tak… Je to 
násilí? Jako když řeknu, že to do-
jím, tak tomu věř, že mě pustí! 
Každej. Nebo možná ne takovej, 
co se mu líbí druhým ubližovat a 
trápit je. Ale s takovým asi nebu-
du večeřet – a když už, tak vím 
hned, že se mi to nelíbilo. A jemu 
to nesmí projít. U mě, ani u dru-
hých lidí. Jenže to až dneska ně-
jak vlastně najednou ani nevíme, 
co si o tom máme myslet, jestli 
teda chtěla, nebo co vlastně 
chtěla a kdy přestala chtít a kdy 
ji to přestalo bavit, nebo jestli si 
to celý vymyslela až druhej den, 
po tom, co ji ten zmetek poslal 
domů a nedal jí ani pusu. Nebo jí 
dal jen malou roli. Jo. A já si pak 
v tom výtahu připadám jako krá-
va. Já za to přece nemůžu! Ale on 

tam na mě jenom kouká a když 
na něj promluvím, tak se úplně 
vyděsí! To mu fakt vidíte v očích. 
Protože on mě chce, ale zároveň 
nechce ty problémy. Blbec, jo, 
řekla bych, že je to blbec, jenom-
že... Co on má dělat? Já ho chá-
pu, protože… Má to zkusit? ...
abych ho pak přede všema obvi-
nila, že je sexuální agresor, že to 
na mě zkoušel, když já jsem hrdá 
ženská a nestojím o to, aby mě 
lovil? Ale já jsem hrdá ženská a 
chci, aby to zkusil! Jenže jemu už 
tam vzadu, někde v hlavě běží, 
jak ho budu žalovat pro znásilně-
ní - a co on? Kdo mu bude věřit, 
že jsem to chtěla? Že to taky bylo 
vždycky. Nebo když vidí, jak si 
jeho kámoš nabral práci navíc, 
aby měli s tou jeho princeznou 
krásný bydlení, a ona je pak 
doma s dítětem a on pořád v prá-
ci a soused šikovej, nebo neši-
kovnej, ale je doma a tak tomu 
druhýmu nakonec zbudou jen 
prázdný ruce, když zjistí, že je až 
druhej, a taky alimenty, spočíta-
ný z těch šichet navíc, za který se 
měli mít dobře. To není vůbec vý-
jimka, vždyť i já mám taky tako-
výho kamaráda! Takže já mu 
vlastně  nedivím, že má ze mě 
strach. Protože já ani sama ne-
vím, jestli bych se nezachovala 
taky tak... Nebo vlastně… Budu 
samozřejmě chtít pro svoje děti 
to nejlepší. A on už tuší, že to tak 
bude a že já to dostanu, a tak na 
mě jenom pořád  nenápadně kou-
ká a… Nic! Jenže to pořád není 
všechno! Víte, že já sama už mám 
pomalu někdy strach se tam na 

něj usmát. Jo! Abych 
jako neobtěžovala já 
jeho! Umíte si před-
stavit, jak tohle de-
formuje lidi?! A chla-
py ještě víc! Oni 
nejsou tak silní, jak 
vypadají, nebo spíš, 
jako chtějí vypadat. 
Nikdy nebyli takoví 
hrdinové, jako si my-
slej. A teď, když 
všechno, co bylo pro 
ně normální, ta jejich 
průbojnost, agresivi-
ta a tohle všechno je 
dneska špatně. Jako 
jo, samozřejmě, ne-
můžou se mlátit na 
potkání, ale... Tohle 
je ještě horší. Když na 
vás pak tam kouká do 

toho zrcadla a bojí se promluvit. 
Nebo když uhýbá pohledem, 
aby... To je hrozný. Takže… chá-
peš mě? 
Moc ne.
Jak to?!? Vždyť si o tom celou 

dobu povídáme! 
No tak trošku tuším, něco.
Já to takhle prostě nechci!
Jo. To jsem pochopil.
Já chci bejt normální ženská! 

Normální. Někdy možná potvora, 
ale vždycky ženská. Se vším, co k 
tomu patří. Se vším. Já nepotře-
buju s chlapama bojovat. Nechci 
je porážet – a už vůbec ne jejich 
zbraněma. To přece nemůžu vy-
hrát. A ani nechci, i kdyby mi k 
tomu měly pomoct nějaký tabul-
ky a kvóty a jánevímco všechno. 
Nepotřebuju bejt někde vedoucí, 
abych si připadala důležitá. Ne-
potřebuju. Prostě ne. Já klidně 
přiznám, že můj svět je domov. 
Nebo chtěla bych to tak. Podle 
mě je to normální. Co ty myslíš?
Tak… Asi… Nevím. Spíš už 

ne...
Ty myslíš, že ne???
No já myslím… Že už se s tím 

nedá nic dělat.
Tak já si právě myslím, že se s 

tím musí něco dělat!
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...a kdy skončit?

Velkej Jágr doma malýho Jágra 
nemá, takže je to na nás, ostatních, 
aby přišli noví bojovníci vítězit se 
lvíčkem na prsou v bojích, kde 
se neumírá. Tak často. Poslední 
lvíček na dresech sice připomíná 
spíš hadr na podlahu a děti se 
válí doma a zadek zvednou leda 
pro nový pytlík chipsů, nebo když 
si potřebují zchladit vodou bříška 
prstů ošoupaných o displeje 
přístrojů, kde je celý jejich svět 
zhroucený do digitálních pekel… 
Ale nevadí, pryč s tímhle vyšinutým 
obrazem současnosti, ať visí 
někde v galerii moderního umění, 
ale domů, do obývacího pokoje 
patří něco jiného, co musíme 
nejdřív upravit, přizpůsobit a 
celé přemalovat normálními, 
analogovými aktivitami, aby to 
nebudilo deprese...

Tran R. Wised

Takže toho svého lenivého pu-
berťáka vemte za ucho a svižným 
tempem jej zvedněte na nohy, 
mobil mu vykopněte z ruky, po-
kud už sám nevypadl, a vytáhně-
te ho ven. Bude se vzpírat, že a 
próč a né, nech měé a co dělááš 
a tak dál, ale to nic, toho si ne-
všímejte, ani když bude špatně 
dýchat a nohy se mu začnou pod-
lamovat a ruce se mu zkroutí bo-
lestí z prázdnoty, nic, nekompro-
misně ho dosmýkejte na trávu, 
nebo stačí venkovní beton, jestli 
máte louku nezvládnutelně dale-
ko, a tam...
Nechte ho, ať se zhroutí do 

sedu, možná až usedavého pláče, 
a ukažte mu, jak se to dělá. Nebo 
jí, pokud máte holku. Proběhně-
te se před ní – a usmívejte se. To 
je důležité! Musíte ji zaujmout. 
Aby pochopila, že to stojí za to, 
že fotka se skálou nebo lesem v 
pozadí – a s širokým úsměvem, to 
je bomba, cool a mega a mnohem 
lepší, než ty běžné fotky odněkud 
z koupelny nebo z hospody, co 
dává každý. To by je mohlo chy-
tit. Ukažte jim, jak skáčete pa-
náka (úsměv!) a jak válíte sudy 
(hlasitý smích!) a jak děláte stoj-

ku (mrkněte na ně přitom!) a ta-
kové ty věci, co rozproudí krev, 
občerství tkáně a zlepší trávení 
tak, že potom dáte i stolici s bla-
ženým úsměvem. (Pozor, to už ne 
před nimi!) 
Upoutejte je. Aspoň trošku. Ať 

potom někdy vyjdou ven sami. 
Nebo ať si k matlání mobi-
lů aspoň otevřou okno. Skvělý 
úspěch! Sportovat ale nebudou, 
na to zapomeňte. Nejvýš autem 
do fitka, zpotit se na jiných pří-
strojích, a honem zpátky domů, 
k těm svým. Sport, nebo pohyb 
obecně má dnes prostě tvrdou 
konkurenci, když mládež může 
závodit a vyhrávat s prdelí za-
bořenou do křesla, těžko ji něco 
přiměje jít ven a cvičit a funět a 
namáhat se, aby dosáhli méně 
barevného prožitku, než jaký jim 
přinese i ta nejprimitivnější počí-
tačová hra.
Ano, bohužel, nikdy sice není 

pozdě začít, ovšem aby to začát-
kem neskončilo, musel by přijít 
dřív. Mnohem dřív.
Takže jestli chcete, aby se váš 

potomek hýbal, ale opravdu, aby 
ten pohyb měl sportovní parame-
try, musíte začít znovu od začát-
ku. V pubertě už jsou nepřístup-

Kdy začít s 
vrcholovým 

sportem?
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ní, jako zabalení do igelitu a ještě 
zamotaní do těch svých sítí… 
Takže znovu od začátku, od úpl-
ného začátku. Takže sex, raději, 
pro jistotu několikrát (denně), 
poté několik měsíců čekání a po-
rod, což bude víc na ženské po-
lovičce vašeho dvoupohlavního 
páru, to snad není třeba rozvádět 

do detailů a podrobností – jakkoli 
mě samotného by zajímalo, jak to 
funguje u více- nebo jinopohlav-

ních partnerských skupin, ale 
nechme to ležet stranou a věnuj-
me se tradičním postupům, kdy 
se děti rodí v bolestech a nesou 
radost a štěstí, vše slovy nepo-
psatelné, a pak to přijde, pak už 
je to na vás, pak nesmíte zavá-
hat…

Otec jednoho kluka píše, že u 
svého syna začal s přípravou 
na sportovní dráhu v batole-
cím věku, kdy mu nastavil prs-
ty, aby se hošík chytil, a zvolna 
jej přizvedával a zlepšoval mu 
tak úchop a stisk a svalovou ko-
ordinaci... a tak to šlo dál, až je 
dnes klučina v NHL. A čas mimo 
tréninky a zápasy tráví na mobi-
lu, protože nic než sport nezná. 
Kruh se uzavřel. (Přeháním. Asi. 
Maličko.)
Vy to možná ale nechcete přehá-

nět a stačilo by vám svoje robát-
ko zavést někam, kde si zaběhá, 
vyřádí se mezi vrstevníky, zaži-
je legraci a někdy, jako takovou 
třešničku na dortu, prožije i po-
cit vítězství, když porazí ty, co 
zrovna měli špatný den. Žádný 
výkon, žádné soutěžení, prostě 
jen tak, pro radost z pohybu. Ho-
nit se, kopat do míče, házet s ně-
čím a skákat přes něco a šplhat a 
válet se a tak dál. Chápu. Jenže 
doby, kdy taška letěla do kouta 
a dítě ven, jsou dávno – a nená-
vratně - pryč. 
Takže na to zapomeňte. Dnes už 

taková místa nejsou, kde nechtě-
jí vyhrávat a být nejlepší. Nejsou 
místa, kde by se děti jen tak sešly 
a dělaly, co zrovna budou chtít. 
Neorganizovaně, po svém a bez 
mistrovských cílů. Dnešní děti už 
po svém nedělají vůbec nic – a 
nejhorší je, že jim to ani nevadí. 
Jsou zvyklé se postavit a čekat, 
co jim kdo poradí, řekne, přiká-
že. A to dělají. Tak, jak se po nich 
chce. Protože to je určitě nejlep-
ší...

Takže kudy ke sportu?
Jedině přes sportovní klub.
Samozřejmě záleží, jaký máte 

k dispozici materiál. (Pomalu si 
zvykejte na sportovní termino-
logii.) V kolébce ještě nic není 
vidět, ale je dobré začít už tam, 
protože času není nazbyt a práce 
je spousta. Malé děti pohyb baví 

a touží po něm. (Většinou.) Takže 
pokud nejste sami zdechlí nebo 
tvarohovitě rozplizlí, berte je 
ven. Kdykoli, kamkoli, na cokoli, 
u čeho se budou hýbat. A později 
sledujte, jak si vedou. Když jim 
hodíte míč, nebo když oni hází 
něco po vás. Když běží s vámi, 
nebo když je dobíháte. Když pla-
vou ve vodě, nebo když padají ze 
stromu. Dívejte se. A brzy budete 
mít jasno, co je v nich. A jestli-
že o míč nezakopávají a ze stro-
mu skáčou přímo do vody, přišel 
čas se rozhlédnout po okolí, co 
se tam dělá a v čem by to vaše 
zázračné dítko mohlo vyniknout. 
Protože basket není pro každého 
(trpaslíka), hokej bez ledu moc 
nebaví a z medvěda mažoretku 
neuděláte. Ani z medvědice ne, 
to je jasné.
Ten chlapík, co hraje v NHL, 

jezdil s tátou na kole a běhal v 
lese a plaval a pořád něco dělal. 
A když prý jednou míjeli školku, 
kde jeho vrstevníci posedávali na 
pískovišti a opatrně se procháze-
li, aby paní vychovatelka nespus-
tila jekot, co je to lítání, tak chla-
pečka zajímalo, co těm dětem je, 
jestli nejsou nemocné. Protože 
tohle on neznal. On byl pořád v 
jednom kole. A bavilo jej to a ty 
své vrstevníky vůbec nechápal. 
Ano. Musí je to bavit. To je zá-

klad. A když je to ona, musí ji to 
bavit dvojnásob. Trénovat holky, 
to je (pa)věda. Taková alchymie. 
Spousty přísad a klikatých pra-
videl a postupů – a něco z toho 
(možná) zafunguje. A nebo ne.  
Ale když se spolu jednou bude-
te při vzpomínce na její dětské 
sportování smát, je to lepší, než 
zlatá medaile z mistrovství svě-
ta, vykoupená zlostí, vztekem a 
nenávistí. (Řekl by možná někdo 
bez sportovního ducha; tak ho 
nechme, ať si žvaní.)

Vstup do sportovního klubu roz-
hodně neodkládejte. Se školá-
kem, nebo se školačkou pro vás 
úspěchy ve vrcholovém sportu 
mizí v nenávratnu. Jedině, kdy-
by vám stačil pseudoúspěch v 
jakémsi okrajovém sportu, co se 
u nás ani vrcholově nedělá. Urči-
tě se dá v deseti letech začít zá-
vodně skákat v pytli, tancovat na 
kolečkových bruslích nebo hrát 
basketbal, to ano. U každého 

 
Měl bych připojit poznámku, že 
nemám nic proti počítačovým 
hrám a vážím si lidí, kteří je 
tvoří, a respektuji takové, co v 
nich jsou úspěšní, ale strašlivě 
mi vadí, že ty hry dělají z lidí 
pitomce. A z pitomců imbecily. 
Říkal jsem tuhle svému synovi, 
když jsem se díval , jak matlá 
prsty po svém mobilu a jakoby 
zachytává dolů klouzající čer-
né kostičky, že dřív by podle 
mě taková zábava mohla uspět 
jedině v ústavech pro choromy-
slné, protože jen ti by dokáza-
li sedět a  jásavě prožívat tohle 
ťapání; nebo ještě možná tam, 
kde člověk nemá jinou mož-
nost a je třeba svázaný, nebo 
zavřený ve sklepě, ve tmě, tak 
ano, možná, na chvíli; nebo 
pokud by předtím dělal ně-
jakou opravdu náročnou prá-
ci, duševní nebo fyzickou, to je 
jedno, a potřeboval se na chví-
li úplně vypnout a vygumovat. 
Ano. Možná. Jenže tihle lidé 
jsou vypnutí prakticky pořád. 

 
Mám takovou osobní teorii, že 
jsou takhle pozměnění někte-
rým z mnoha očkování, jimiž 
prošli, ale přiznávám, že dů-
kazy nemohu předložit. Jen se 
dívám kolem sebe. A vidím, jak 
se z děvčat stávají chlapi a z 
kluků slepice, a říkám si…

 
Nebo ještě možná kvůli stravě, 
ale jinak fakt už nevím, co se to 
s lidmi děje...
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oblíbeného sportu ovšem rych-
le zjistíte, že váš miláček bude 
vždycky jen koukat na záda těch, 
co začali dřív, mnohem dřív. Pro-
tože dnešní vrcholový sport je víc 
drezůra než sport. Mnohem víc 
je to výcvik, než rozvoj. Všechno 
musí být rychlé a dokonale na-
cvičené. Musí to bezvadně fun-
govat a na nějaké přemýšlení, na 
chytrost nebo rafinovanost není 
prostor. Ani tam, kde to bývalo 
výhodou. Takové poznámky by 
možná utrousil ten nesportovní 
provokatér. A měl by částečně 
pravdu.
Protože časný výcvik nese 

vždycky lepší výsledky.
Takže malé děti trénují dvoufá-

zově, tedy pokud chtějí být dobré 
a jsou ve skvělém klubu, a cvičí 
signály a drilují dokola situace a 
pohyby, aby je dokázaly provést 
kdykoli a kdekoli a bez mrknutí 
okem. A mozkem. Fyzička je zá-
klad, rychlost je bezpodmínečně 
nutná, přesnost musí být abso-
lutní – a tak se piluje a driluje a 
cvičí, aby všechno šlapalo jako 
hodinky. A když se hodinky roz-
sypou, tak se vezmou jiné a pak 
zase další, poznamenal by mož-
ná ten nesportovní rejpal, že jako 
je dosti strojků, co touží stát se 
novými Jágry a Železnými a Kou-
kalovými. (Jak by se vlastně v té-
hle větě mluvilo o moderní ženě, 
která by se jmenovala Koukal, 
namísto zastaralého Koukalová? 
...novými Jágry, Železnými a Kou-
kaly? To těžko. ...novými Jágry, 
Železnými a Koukalyněmi? To je 
ještě horší. ...novými Jágry, Že-
leznými a Koukalkami? Čím dál 
hůř, myslím. Ale kdo ví, možná 
bylo něco z toho správně.)

Ano. Je divné slyšet od chlapů, 
co ještě ani nemusí být dědo-
vé, že když sami dělali vrcholo-
vý sport, vypadalo to jinak a tu 
současnou podobu sportování 
že by nedali, že by vůbec neměli 
šanci mezi těmi, co jejich sport 
dělají dnes – coby děti. Jak prý 
jsou perfektně vycvičení. Že by 
to snad ani nechtěli. Takhle. Ale 
přesto své děti (a vnoučata) vodí 
na tréninky a chtějí, aby byli dob-
ří. Lepší. Nejlepší. Nebo právě 
proto. Protože si pamatují, jak to 
bylo skvělé, vyhrávat. Ale když 
vidí, že ti malí kluci trénují má-

lem tolik, jako oni 
na vrcholu, tak… 
Pochybují. O sobě, 
někteří, o době, 
jiní, ale o sportu 
nikdo. Sport za 
nic nemůže, sport 
je skvělý. Jenže to-
hle už není sport, 
to je drezůra, při-
pomněl by nejspíš 
rejpal jedovatě, 
co tu už zaznělo. 
Jistě, nic se nemá 
přehánět. Jenže 
ono se to musí 
přehánět. Proto-
že kdo ve sportu 
netouží být nej-
lepší, není nor-
mální. Sportovec. 
Ovšem pokud jste 
normální a chcete být nejlepší, 
musíte to přehánět. Mnohem víc 
než jiní, co to přehánějí také…
Sport, ať už si o něm myslíme co-

koli, je o soutěžení, o vyhrávání 
a porážkách, o boji a o snaze vy-
niknout a pokořit všechny ostat-
ní. I když takhle soutěživý člověk 
nemá vhodné soupeře, vždycky 
si najde překážku k překonání, i 
kdyby jen v sobě, aby něco jiné-
ho v něm vyhrálo. A přišla radost 
z vítězství. Ono i druhé, i páté a 
možná i desáté místo může být 
ohromným vítězstvím, ale… Ra-
dosti tolik nepřinese. Spíš jen po-
těšení, jen takovou lepší (poraže-
neckou) náladu.
Ale víte, když se člověk posta-

ví na stupně vítězů, když má na 
krku tu nejtěžší medaili a v uších 
zní hymna jeho země, je to ne-
skutečně krásný pocit. Nevíte? 
Nevadí. Ani já to nevím. Ovšem 
z vyprávění… Prý zapomenete na 
všechna ty léta dřiny a odříkání, 
kdy jste znali jen trénink a školu, 
později už jen ten trénink a nic ji-
ného, a pokud se v těle ozvaly ně-
jaké potřeby, zahnali jste je zase 
jen tréninkem, a dalším a dalším, 
víc a víc a ještě víc, abyste pak… 
na tom nejvyšším stupínku… se 
slzou v oku poznali, že to stálo za 
to. Za těch kolik, třicet šest vte-
řin radosti? No tak jistě, ozval by 
se možná ten dotěrný rýpal. Ale 
ať si žvaní, protože tohle může 
pochopit jedině ten, kdo sám za-
žil. 

A pak může skončit. Nebo dřív. 
Když jeho strojek vypoví, když se 
kolečko poláme, pružinka prask-
ne, zoubky začnou drhnout… 
Nebo když uslyší vodiče jiných 
strojků, jak na své strojky, vlast-
ně děti hulákají, a na ty cizí mlu-
ví tišeji, ale ještě hůř, nebo když 
jsou schopní se málem poprat 
kvůli bodům, nebo poté, co mezi 
takové rodiče sami zapadnete 
a najednou se slyšíte plánovat 
stravu na víkend, aby šel výkon 
nahoru, a hledáte pro své dítko 
jen to nejlepší a nejkvalitnější… 
Aby šel výkon nahoru. Možná 
v takové chvíli by bylo dobře s 
vrcholovým sportem přestat. A 
obětovat, zahodit ty stovky, nebo 
spíš tisíce hodin tréninků a ještě 
víc hodin čekání před stadionem, 
aby vaše dítě zůstalo dítětem. 
Nebo aspoň člověkem, napovídal 
by zřejmě ten blb, co nemá rád 
maximalisty. 
Protože všichni, kdo něco doká-

zali, museli udělat maximum – a 
ještě něco navíc. Jinak to nejde. 
Jenže zdaleka ne všichni, co 

udělali maximum (a ještě cosi 
navíc), také něco dokázali, a 
spousta jich skončila se zniče-
ným zdravím u alkoholu, protože 
svoje selhání neunesli, ale… 
O těch se nepíše. 
O těch se neví. 
A když chcete, aby se o vašem 

dítěti vědělo a psalo, musíte pro 
to udělat maximum. 
A ještě něco navíc.
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BERAN
21. březen až 20. duben

Jste pořád jako beran, pořád lidi líně 
poučujete a pořád víte vše nejlépe. 
Nevymlouvejte se na hvězdy, když 
druhé přehlížíte a ignorujete jejich 
potřeby. Ano, možná za to mohou, 
ale je na vás, jak si poradíte! Takže 
ruku na srdce, na vlastní, a teď, 
hned, bez váhání a bez rozmyslu 
se ponořte do soucitných empatií s 
druhými. To jsou takové ty emoce, 
co nutí člověka se přizpůsobit. 
Právě proto jste se jim vyhýbali, 
aby nedošla úhony vaše činorodost, 
nadšení, bojovnost a touha jít hlavou 
proti zdi – kvůli nějakým ohledům. 
Takže! ...se ohlédněte. A zpomalte. A 
berte ohledy a rozdávejte pozornost. 
Zpomalí vás to, ale lépe a důkladněji 
se vypořádáte s minulostí. Světlo 
na konci tunelu se totiž blíží, tedy 
ne to poslední, před vstupem na 
věčnost, ale takové to běžné, co 
vlévá novou sílu do žil a vy zjistíte, 
že takhle je to lepší. Nebo to není 
horší. Přinejmenším je to snesitelné. 
Nový úhel pohledu na svět a na život 
prostě přichází. A přijdou úspěchy 
a přijdou i neúspěchy, ale Jupiter 
vás vybaví schopností jedno i druhé 
přijmout, aniž by vás to rozhodilo. 
Nějak moc. Nadále ovšem dávejte 
pozor na Uran a jeho vliv, na hrozbu 
zvratů a přemetů a kotrmelců, po 
kterých můžete skončit jak v žitě, 
tak i na hnojišti. To první je sice 
pravděpodobnější, praví hvězdy, ale 
jisté nikoli. 

BÝK
21. duben až 20. květen

Pořád a furt druhými opovrhujete, 
skoro, a pořád a furt to popíráte, 
domnívajíc se, že se o vaši 
tvrdohlavost rozmáznou. A skloní 
se před vámi. A přivezou vám domů 
něco dobrého. Ale nejste blázni a 
kdyby hrozil střet, raději ustoupíte. 
A klidně vytvoříte něco sami. Něco 
dorého. Nebo hezkého. Pečlivě a 
s rozmyslem, aby byl klid. A aby 
bylo večer hřejivě milo, jak to máte 
rádi. Jak to máte rádi – a ne jinak! 
Potřebujete, aby svět zůstával 
takový, jaký jej máte rádi, a leccos 
tomu dokážete obětovat. Někdy, 
výjimečně i tu svou tvrdohlavost. 
Když to stojí za to. Stále trvá 
sedmileté období zásadních změn 
vyšeho života, přátelé i nepřátelé se 
mění, mohou se i navzájem prohodit, 
přesunout nebo zastoupit, což vám 
může přinášet zmatek a na oplátku 
budete i vy je míst svým chováním. A 
možná i sami sebe. Nezapomínejte se 
ale dívat pozorně kolem sebe, neboť 
z celého toho chaosu k vám budou 
promlouvat důležité změny. Někdy 
svým tvarem, někdy svou vůní, někdy 
svým smíchem – a vy musíte někdy 
utéct, někdy jít vstříc a někdy se jen 
z pozvdálí dívat, abyste se poučili. 
Jupiter i nadále dráždí vaši sexualitu 
a majetek, když přidáte vlastní 
rozum, s malou investicí získáte 
mnoho radosti. A když ho nepřidáte, 
může vás cizí a neznámé připravit o 
to, co bylo vaše a co jste milovali.

BLÍŽENCI
21. květen až 21. červen

Ať už vás vaše přelétavost donesla 
komkoli, jedno je jisté: Začnete se 
nudit. Překvapte tedy sebe i druhé 
tím, že vydržíte u rozdělané věci. 
Vytrvejte, pokud vám to stojí za to. 
A dokud vám to bude stát. Za to. 
Netrpíte dopředu úvahami, jak to 
skončí, to je vaše výhoda. Hlavně, že 
se něco děje. A když se to děje moc 
dlouho, prostě rozvíříte vody. Vtipně 
a přátelsky, takže vás za to jen zřídka 
chtějí uškrtit. Nanejvýš vás budou 
přesvědčovat, že děláte chybu, ale 
z toho vy budete mít jen legraci. 
Celkem oprávněně, neboť s gustem 
provedená chyba je nad otravnou 
dokonalost. Jupiter vám stále 
pomáhá na pracovním i partnerském 
poli, ovšem musíte také přispět 
svým úsilím. Samo to nepůjde ani 
s Jupiterem v zádech. Čeká vás 
práce, asi jako dříve na polích. Bez 
jeho pomoci byste ale museli dřít 
jako v lomu! Na vás je především si 
vybrat, co chcete. A co nechcete. A za 
jedním pak jít a druhému se vyhýbat. 
Nějaký čas můžete ještě tápat, 
ovšem nerozhodnete-li se včas sami, 
nakopne vás osud. Někdy dobrým 
a jindy horším směrem. Stále máte 
energii pro nové začátky, tak pozor, 
ať nevykročíte nadšeně špatným 
směrem. Bylo by to na dlouho. Umíte 
sice i takovou pouť zpestřit sexuální 
aktivitou, ale pozor, i taková aktivita 
může zkomplikovat už tak špatnou 
cestu. Budete si možná  připadat jako 
ve vězení, v ústavu nebo v nemocnici, 
ale nedejte se Uranem zmást a ať už 
jdete kamkoli, kráčejte s úsměvem. 
Ten umí zlepšit i špatnou cestu!

znamení:
Salvatore Vuono

FreeDigitalPhotos.net
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RAK
22. červen až 22. červenec

Přestaňte s pláčem, že vás nikdo 
neumí a nechce ocenit, a začněte 
litovat ty druhé, co vaši pomoc 
potřebují a šetří uznáním. Vždyť 
to oni jsou politováníhodní, ne vy! 
Klidně je nechte chvíli být. A vůbec se 
nemusíte obávat, že o ně přijdete, že 
vás už nebudou potřebovat. Budou! 
Sami se ozvou a sami přijdou. Každá 
změna je totiž k horšímu, jak praví 
klasik, a jim se dřív nebo později po 
vaší péči zasteskne, i kdyby ji předtím 
už měli za nesnesitelnou. Dejte jim 
pokoj – a sobě klid a čas, abyste se 
mohli zbavít názorů a nálad těch 
druhých, jimiž jste celí nasáklí, 
abyste si mohli vysnít svůj vlastní, 
ideální svět, velmi podobný tomu 
skutečnému, ve kterém jste žili, jen 
ideální, dokonalý a bezvadný. Takže 
až se k němu zanedlouho vrátíte, 
přijde vám – a možná i bude – o něco 
lepší než býval. Přinejmenším co 
se týče pracovních a partnerských 
vztahů. A vy začnete nacházet nové 
cesty a nové způsoby, jak dojít tam 
a k tomu, kam a k čemu jste vždycky 
chtěli. Možná vám budou překážet 
úřady a celý svět, ale teď právě jste 
silní a dokážete překonat každou 
překážku. Kdekoli. V sobě, i kolem 
sebe. Pomáhat vám bude i vaše okolí, 
aniž by tušilo, čeho se dopouští, tak 
je nechte, ať vám slouží. Však si to 
zasloužíte. Dávno jste si to zasloužili 
– a hvězdy to vědí. A možná vám 
dokonce dopřejí i nějakou změnu; 
jen takovou malou, nenápadnou a 
opatrnou, abyste ji snesli. Aby vám 
prospěla. 

LEV
23. červenec až 22. srpen

Jste král a cítíte se jím být, i když 
vás okolnosti dovedou k jiným 
společenským rolím. Vždy hrdě 
ponesete své vládcovské břímě. I 
kdyby nebylo komu vládnout, vaše 
schopnosti se uplatní. Dokážete  
je uplatnit a přimět jiné, aby je 
přijali. A vy jim pak se vznešenou 
velkorysostí odpustíte, jak dlouho 
to trvalo. Jste prostě král. Umíte 
být středem pozornosti, a jakkoli 
vaše hvězdy momentálně příliš 
nezáří, tuhle dovednost máte danou 
jednou provždy a zůstane vám i 
na nemocničním lůžku, kdybyste 
leželi odkázaní na péči jiných. I 
tam s vámi budou vaše královské 
manýry a myšlenky, jež vám zlepší 
psychiku, sebedůvěru i fyzický stav. 
Dokud žijete, bude tomu tak! Ať už 
se vám podaří přinést svému rodu 
slávu a úspěch, nebo rozházíte, 
co jste dostali od předků, víte, že 
věci jsou pouhé rekvizity. Domy, 
auta, šaty, továrny, všechno jen 
kulisy, ve kterých se množíme, 
hnaní pohlavním pudem. Vztahy 
ovšem stojí na rekvizitách, takže je 
nemůžete přehlížet, ani jim nesmíte 
podlehnout. Pozor také dávejte na 
změny a konflikty, mohl by se vám 
zcela převrátit život. Ale možná vás 
čeká jen změna vašeho dosavadního 
vnímání a směřování Prostě uvidíte 
jinak a před sebou objevíte jiné cíle. 
Důležité je nedat se příliš ovládnout 
chtíčem a touhou. Také dávejte pozor 
na nové dluhy a závazky. Budete 
občas přliš horliví a mohli byste si 
přivodit horké chvilky. Nic se ale nejí 
tak horké, jak se to uvaří.

PANNA
23. srpen až 22. září

Zatímco jste před druhými skrývali 
své slabosti a city, stali jste se 
neviditelnými. Pro druhé. Takže nikdo 
neví, co všechno víte a umíte, protože 
to neumíte prodat ani předvést. 
Přitom vám stačí málo, žádné vaše 
cíle neplynou kdesi v oblacích a sny 
míváte na dosah. Přesto se občas 
bojíte po nich sáhnout. Říkáte si: Co 
já mohu nabídnout, abych to mohla 
mít? A zbytečně se podceňujete. Nebo 
trpíte představou, že byste příliš 
vydělali. Nebo prodělali. Nakonec si 
to ale vždycky dokážete srovnat a s 
jemnou elegancí obchod dokončíte. 
Právě teď vás hvězdy vedou vzhůru a 
vy se necháte vést a budete při tom 
tvořiví a šikovní. Ucítíte dokonce i 
závan čisté lásky bez kalkulací a na 
chvíli vám to může zatemnit smysl 
pro (účetní) pořádek a vy budete 
chtít jen přijímat. Brzy ovšem zvítězí 
vaše přirozenost a uvedete položky 
má dáti/dal do vyrovnaného stavu. 
Čili pokud k vám nový pocit přišel 
s novou osobou, možná vás také 
čeká rozloučení se starým. A dokud 
to uspokojivě nevyřešíte, prostoupí 
vás dráždivě zmatené pocity. Mohou 
se vyhrotit veškeré vaše vztahy, i 
k majetku, i k dříve nepochybným 
zásadám a ideálům. Zmatek a 
touha vás mohou zcela ovládnout, 
takže pozor, abyste si bláznivě 
nepočmárali životní účetnictví. 
Říkejte si raději pořád dokola: Co já 
mohu nabídnout a co mohu dostat?, 
než transakci uzavřete. Možná vás 
čeká něco krásného a nového, možná 
skončí cosi dobrého starého, ale 
může také přijít přísná inventůra.
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aneb čtenářky čtenářům

V kleci není zvířeti dobře. Ani 
lidskému zvířeti. Natož pak chlapovi. 
Proč se tedy zavírat do klece 
chlapských názorů a myšlenek, 
kam nikdo jiný nesmí a všechno 
šlape hezky po našem, nudně a 
bez výstřelků, jen sem tam hluboká 
hádka o filosofických problémech, 
ale žádné vzrušení... Proč? 

Časopis pro chlapy nemusí být 
jen od chlapů, ani jen o chlapech. 
A vlastně ani jen pro chlapy ne-
musí být. A o chlapech by dokon-
ce měl být jen z malé části, aby 
zůstal zajímavý, a mnohem víc by 
měl být o tom, co chlapy zajímá. 
Takže o všem. O světě, o techni-
ce, o lidech, o sportu, o přírodě, 
o penězích – a taky o ženských, 
hlavně, jak vypadají, ale občas i 
o tom, jak fungují. A nefungují. 
Psát to ale jen samí chlapi, takže 
já, začne ten časopis nudit dřív, 
než jej otevřete.
Takže nebudu čekat, až ho půjde 

vytištěný otevřít, a hledám jiné 
názory a pohledy. A klidně i tako-
vé s názorem: „Já nevím co, ani 
proč, ale já myslím, že…“ Proč 
by ne?  Analýzu, syntézu a různé 
ty heuristiky si můžeme udělat 
sami, ale poslechnout, nebo spíš 
přečíst si, jak to vidí…  nebo jak 
to cítí? Jestli to voní? A jakou to 
má barvu? 

Naštěstí nám píše spousta žen, 
které by chtěly přispívat do ča-
sopisu pro chlapy a vylepšit ho. 
Zatím tedy ještě nic neposlaly, 
ale jistě někde sedí a píšou, pro-
tože u ženských se přinejmenším 
dá očekávat větší zájem o slova a 
psaní, než u chlapů. Tak to pro-
stě je. 
Ale nejsou vidět ani slyšet. Že 

by malé sebevědomí? Soudě pod-
le mediálního rybníka děvčatům 
sebevědomí už dávno nechybí. 
I když… Možná jak kterým. Ty 
opravdu schopné se třeba pořád 
stydí, zatímco ty sebevědomé 
píšou jako o život. A ty chytré a 
šikovné si svoje normální názory 
nechávají pro sebe. Možná. Pro-
stě je neříkají nahlas, natož, aby 
je psaly. A to je škoda. Navíc to 
není pravda, i takové píšou. Je-
jich názory ale není zdaleka tolik 
vidět, jako od těch mentálně re-
zervovanějších.   
Ale nevadí, se smíchem může 

přijít víc pochopení, než s váž-
ným ksichtem. Nebo s nenávistí.

Třeba jim pak budeme lépe ro-
zumět. I když, pochopit nepo-
chopitelné půjde těžko, když je 
o tolik snadnější uchopit ucho-
pitelné. Oběma rukama. Jenže 
z toho občas vzniká neporozu-
mění. Ono by bylo nejlepší, aby 
každý chlap měl sestru. (A ona 

bratra, logicky.)  Aby navzájem 
poznali ten jiný, druhý, tajemně 
neznámý svět opačného pohla-
ví. Aby ho ne snad pochopili, ale 
přijali. Jako fakt. Jako, že ti druzí 
nejsou ani z Marsu, ani z pekla, 
ale jen se dívají jinam a jinak. I 
když kdo ví, možná už dnes vět-
šina ženských miluje auta a vět-
šina chlapů touží být krásná a 
voňavá jako panenka. Svět se 
mění. Zvířata vymírají, z oceánů 
jsou smetiště a lesby se u rozvo-
du perou, která bude vychovávat 
a která jen platit. 
Jeden tomu ani nemůže rozu-

mět. Dva už by mohli cosi pro-
kouknout – a až nás budou mili-
óny..! Tolik názorů a jeden lepší 
než druhý, druhý lepší než tře-
tí, třetí polemizující se čtvrtým, 
čtvrtý vyvracející pátý, pátý ze-
směšňující šestý, šestý doplňující 
sedmý, sedmý podporující osmý 
– a osmý hrubě znevažující ten 
jeden, první, co býval ze všech 
nejlepší. 
Takže, děvčata, vyberte si – vy-

berte si a jedno z těch čísel a od-
povídající názor napište. A pošle-
te sem…
A tady je první vlaštovčí rozho-

vor, první ukázka, jak by to moh-
lo (krásně) vypadat. 
Nejde sice tak docela o mužské 

téma, ale tím lépe:

Jak to vidí ženská
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Zdravý / 
alternativní 
/ normální / 

Život 

Krácený přepis rozhovoru s  MUDr. 
Helenou Máslovou, zakladatelkou 
Centra psychosomatické péče 
(2008), která se specializuje na 
ženské zdraví a reprodukci a která 
jako první upozornila na širší 
souvislosti působení hormonální 
antikoncepce. Zpočátku pracovala 
na gynekologicko-porodnickém 
oddělení, poté na interním oddělení 
a v léčebně dlouhodobě nemocných. 
V tomto rozhovoru hledá, odkud a 
proč přišla změna, že se rození dětí 
dostalo na druhou kolej a více jsou 
slyšet ženy, pro které děti souvisí se 
znečišťováním planety, než ty, pro 
které je mít dětí to nejdůležitější. 
Pro ně samotné, i pro 
zachování rodu.

V úvodu paní doktorka  
popisuje, že má české po-
rodnictví německé základy, 
německou školu, což trvá 
od 50. let minulého století 
a přináší to maximální dů-
raz na medicínský komfort 
a prevenci, takže technika 
a medicína dostaly před-
nost před člověkem, před 
potřebami rodičky, jež se 
dostaly až na druhou, nebo 
spíše desátou kolej. Takový 
byl stav zhruba do konce 
milénia, kdy porod musel 
probíhat podle standardů 
a nikoho moc nezajímalo, 
jak se rodička cítí. Pod-
statné bylo vyhodnocová-
ní kardiotokografu a další 
rutinní, technické postupy. 
Pro spoustu žen je ale tak-
to provedený porod trau-
matem, navíc se ukázalo, 

že řada těch rutinních porodnic-
kých postupů nemá oporu ve stu-
diích ani  v důkazech. A protože 
základní doktrínou je v současné 
medicíně základ na vědě a důka-
zech, řada těch postupů se zača-
la zpochybňovat – a vznikly pro-
blémy, neboť zaběhlý systém se 
bránil novým a modernějším po-
stupům. V  České republice pak 
vznikl rozpor s takzvanými alter-
nativními rodičkami, což v jiných 
zemích takto vyeskalováno nikdy 
nebylo. V  sousedních zemích, 
jako je Rakousko nebo Německo, 
Holandsko, Dánsko, Švédsko a 
podobně, byl totiž vývoj mnohem 
více plynulý a konsensuální, než 
tomu bylo v Čechách.
Rutinním postupem při přícho-

du ženy do porodnice je napří-
klad plošně prováděná epizioto-
mie, kdy žena zůstávala někdy 
kontinuálně připojená na kardio-
tokograf. Když byly ženy v těho-
tenství hospitalizovány, podávaly 
se jim infuze s  magnéziem, ač 
to mělo naprosto nulový efekt 
na hrozící předčasný porod, jak 
se později ukázalo. Ženám byly 
také podávány látky zrychlující 
kontrakce, nebo naopak pomá-
hající dozrávání porodního kaná-

lu, i v případech, kdy porod pro-
bíhal naprosto fyziologicky a bez 
komplikací.
U nás bylo paradoxně slovo „al-

ternativní“ přisouzeno naprosto 
zdravému, fyziologickému a bez-
zásahovému porodu. My jsme 
prostě označili normální a zdra-
vý porod za alternativní. Zatím-
co porod císařským řezem byl 
zařazen mezi klasické, normál-
ní porodní způsoby. To krásně 
ilustruje absurditu situace v po-
rodnictví. Už se to sice mění, ale 
taková situace byla před deseti 
nebo patnácti lety.
Onen konsensus na Západě spo-

čívá v tom, že tam nebyl problém, 
aby ženy mohly rodit fyziologic-
ky, bezzásahově, ambulantně, 
pokud si to přály. V  některých 
zemích vznikly porodní domy, 
tedy místa mimo nemocnice. Pro 
řadu zemí kolem nás bylo úplně 
normální, že porod vedla porod-
ní asistentka, zatímco u nás vedl 
porod vždy porodník. To už se ale 
také změnilo.
Dobře o  tom, jak si medicína 

u nás představovala porod, vypo-
vídá instruktážní film o  porodu, 
který jsem viděla jako studentka 
medicíny a  který pocházel ještě 

z doby komunismu. Fyzio-
logický porod tam před-
váděli na záběru rodičky, 
která měla nohy klasicky 
přikurtované ve třmenech, 
byla fixně připoutána do 
porodního zařízení, do 
kozy. A byl ztlumený zvuk. 
Jako medici jsme tedy 
neslyšeli žádné vzdechy, 
žádné dýchání ani žád-
né výkřiky rodičky, které 
k  fyziologickému porodu 
nutně patří. Ale hrála tam 
jakási výtahová hudba – 
a do toho krásný hlas pana 
Moravce popisoval: „Prá-
vě probíhá druhá doba po-
rodní.“ My jsme skutečně 
nikdy neviděli jiný porod, 
a  tak jsme si mysleli, že 
u  porodu rodička prostě 
mlčí. A dodnes si pamatu-
ju, že když jsme pak šli na 
stáže na porodnici a  tam 
viděli rodičku, která roz-
hodně nemlčela, že nám to 

rozhovor ze 12. června 2020, dostupný na: 
https://www.kupredudominulosti.cz/
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připadalo, jako by prožívala ně-
jaké strašné drama a úplně nefy-
ziologické bolesti. Myslím, že ně-
kteří moji kolegové si mysleli, že 
umírá. Představa fyziologického 
porodu, že žena by měla rodit za 
úplného ticha, byla dokonce do-
tažena do takové absurdity, že se 
rodičkám vyráběly roubíky.
Martina (redaktorka): Dobře, 

ale vy říkáte, že postupy jsou stá-
le rutinní a že na nich naše zdra-
votnická zařízení bazírují. Vy už 
teď víte, že když rodička křičí, 
tak neumírá, že to patří k poro-
du. Tak mi řekněte, proč jsme se 
tak zakopali v těchto postupech?
Helena Máslová: Do značné 

míry popisujeme minulost. Mu-
sím říct, že mezitím řada po-
skytovatelů péče velmi zjemnila 
své postupy. Takže spíš mluvíme 
o tom, že změna trvala příšli dlou-
ho, když se po změně atmosféry v 
porodnicích volá od 90. let. Moh-
lo to jít rychleji, ale rezistence 
porodnického systému byla urči-
tě nápadná. Ale v současné době 
myslím, že už ve většině případů, 
možná až na některé výjimky, 
o kterých slýchávám z  výpovědí 
rodiček, může rodička rodit tak, 
jak si přeje. To znamená, že bitva 
už je do značné míry dobojována, 
že psychologické potřeby, tře-
ba potřeby bondingu a  ranného 
attachmentu k dítěti, jsou už ve 
většině porodnic respektovány.

Ženy, které se narodily 
s  traumatem, protože byly 
hned po  porodu na několik 
hodin, nebo dní odděleny od 
matky, z toho mohou udělat 

normu chování

Martina: Moje neteř povila 
před týdnem své první dítě. Ro-
dila v  Podolí a  musím říct, že 
celá péče, i následná, byla velmi 
příjemná. Ale od jiných vím, že 
si v  porodnicích zažily trauma, 
a že se pak kvůli tomu traumati-
zujícímu zážitku nechtěly léta do 
porodnice vrátit, tudíž odkládaly 
druhé dítě. Setkáváte se s tako-
vými rodičkami dodnes, nebo už 
je to spíš vzácné?
Helena Máslová: Pořád to ješ-

tě existuje, i  když si myslím, že 
nejvíce traumatizovanou gene-
rací jsou lidé narození 70. nebo 

80.  letech. To znamená matky 
žen, které v současnosti chodí do 
porodnice. Mluvíme o fenoménu 
kolektivního traumatu – a  velmi 
častým způsobem, jak se určitá 
generace vyrovnává s  trauma-
tem, je, že ho změní na normu 
chování. 
O dnešní společnosti se říká, že 

je neurotická právě kvůli tomu, 
že její děti prvních 24, někdy 48 
hodin strávily někde na sester-
ně – a  tyto ženy prožívají něco, 
čemu říkáme přerušený mateř-
ský koloběh, protože tato ranná 
zkušenost se předává imprintem, 
to znamená jakýmsi otištěním, 
jako je tomu u  zvířat u  savců, 
nikoliv výchovou. Reprodukce, 
porod a péče o novorozence jsou 
něčím, co máme společného se 
savci, je to instinktivní chování. 
To znamená, že v současné době 
rodí generace žen, která je jak-
si oddělená od těchto instinktů, 
a o tom není možné pochybovat, 
to vidíme i na schopnosti těchto 
žen komunikovat se sebou, se 
svým tělem a později se svým dí-
tětem.
Takže abychom byli spravedliví, 

tak na jedné straně máme po-
skytovatele péče, kteří ne vždy 
umí rodičku podpořit a  pomoci 
jí v  sebedůvěře tak, aby zvládla 
dobře porodit. A na druhé straně 
do porodnic přichází ženy, které 
ani nejsou spontánního a instink-
tivního chování schopny.
Martina: Jak tomu mám rozu-

mět?
Helena Máslová: Vezmu něja-

ký příklad, nerada bych pauša-
lizovala. Když bychom si řekli, 
že do porodnice přijde třeba 30-
letá, jejíž anamnéza je taková, že 
se narodila císařským řezem, ne-
byla kojena, protože maminka na 
jipce ztratila mléko, pak prošla 
kolektivními zařízeními jako jes-
le, mateřskou školkou, základní 
školou, byla velmi pilnou žáky-
ní, hodně orientována na výkon, 
dělala nějaký vrcholově sport. 
V pubertě, třeba v 15, 16 letech 
propadla mentální anorexii, z če-
hož se dostala po 20. roku života, 
a  pak nějakým způsobem proží-
vala svůj milostný život bez mož-
nosti prožít orgasmus. To zna-
mená, že tady vidíme, že kontakt 
s  tělem a s vnitřním prožíváním 
je narušen.

A v  porodnici pak dochází ke 
koncentraci určité poruchy, kte-
rá ale vznikla dávno před tím, než 
žena otěhotněla. To znamená, že 
při porodu, protože to bývá velmi 
intenzivní emocionální chvilka, 
se toto trauma reaktivuje. A pak 
může porodník mít nejlepší vůli 
odvést fyziologický porod u jinak 
zdravé ženy, ale žena se vůbec 
není schopna uvolnit natolik, 
aby mohl rozběhnout spontánní 
porod. To znamená, že se dosta-
ne do úzkosti, do vnitřní křeče, 
a  pak porodí císařským řezem, 
ačkoliv byly snahy porodníků, 
nebo ošetřujícího personálu, ty 
nejlepší.

Ve světle současné epidemie 
začínají mít domácí porody 
jinou konotaci. A to proto, že 
nozokomiální infekce vzni-
kají většinou v  nemocnicích 
a  jsou příčinou mnoha desí-

tek tisíc úmrtí ročně.

Martina: Jak ve světle toho, co 
jste teď říkala, při  naší fyzické 
i psychické kondici, vnímáte do-
mácí porody?
Helena Máslová: Domácí poro-

dy jsou nejstarší porody – a mys-
lím, že mezi námi žije stále dost 
lidí, kteří se narodili během do-
mácího porodu, aniž by to bylo 
považováno za nějaké výstřední 
chování. Myslím, že i  profesor 
Roztočil, šéf, myslím, jihlavské 
porodnice, o  sobě rád tvrdil, že 
se narodil při  domácím porodu. 
Moji rodiče se narodili při domá-
cím porodu, protože jsou ročník 
1932 a 1943, to znamená, že v té 
době se běžně rodilo doma, všich-
ni naši předkové rodili doma.
Ve světle současné epidemie 

možná tyto domácí porody za-
čínají mít jinou konotaci. Víme, 
že termín „nozokomiální infek-
ce“, který jsme trochu přehlíželi, 
nebo nebyl tak aktuální, je velmi 
silným tématem třeba ve Spoje-
ných státech. Nozokomiální in-
fekce jsou totiž příčinou mnoha 
desítek tisíc úmrtí ročně, a mají 
to na svědomí infekce získané 
v nemocnici. A i v současné době 
při  koronavirové epidemii víme, 
že nejohroženějším, nebo nejvíc 
rizikovým místem, kde se mů-
žeme nakazit, jsou samozřejmě 
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zdravotnická zařízení – a z toho-
to úhlu pohledu se jeví jít v sou-
časné době rodit třeba na Bu-
lovku, jako mírně nezodpovědné 
chování.
Samozřejmě nevíme, jak to bude 

fungovat, ani já to nejsem schop-
na odhadnout. Ale pokud by měl 
proběhnout nejhorší scénář, to 
znamená, že by se promořenost 
obyvatelstva měla velmi zvýšit, 
tak se třeba ukáže, že domácí po-
rod může být tím nejbezpečněj-
ším ze všech ostatních porodů.

Možná bychom měli uvažo-
vat o  přehodnocení postoje 
k  totální restrikci novoro-
zenecké úmrtnosti. Zda by 
tolerance k  perinatologické 
úmrtnosti, v řádech promile, 
nezlepšila kvalitu porodu pro 

všechny ostatní rodičky.

Martina: Přesto máme tenden-
ci se na domácí porod dívat jako 
na super alternativní. Zrovna 
jsou stíháni rodiče za to, že jejich 
dítě při domácím porodu zemře-
lo, protože v  domácích podmín-
kách nejsou k dispozici všechna 
odborná pracoviště. Myslíte, že 
by se naše porodnictví mělo pro-
měnit tímto směrem, nebo toho 
není schopno?
Helena Máslová: Myslím, že 

to, co se děje v  současné době, 
možná změní náš pohled na ži-
vot a smrt. Vy jste v úvodu velmi 
pěkně řekla, že základní vlast-
ností každého živého organismu 
je přežít a  zachovat druh. To je 
alfa a  omega života – a  možná 
způsob, jakým zacházíme s  ter-
mínem „přežít“, kdy do značné 
míry nerespektuje přírodní vý-
běr a fušujeme přírodě do jejích 
kritérií. To, jak přivádíme děti na 
svět v  IVF centrech, nechci vů-
bec zpochybňovat, a samozřejmě 
na všem dobrém je něco zlého – 
a na všem zlém je něco dobrého.
Ale možná že tento rok bude 

katarzním obdobím, kdy přehod-
notíme naše postoje – a pravdě-
podobně přehodnotíme postoje 
i k totální restrikci novorozenec-
ké úmrtnosti, nebo perinatál-
ní úmrtnosti. Z  mého pohledu 
je otázka, že jediným kritériem 
úspěšnosti porodnictví je peri-
natální úmrtnost, a vůbec nejsou 
započítávány jiné faktory. Třeba, 
jak už jsme zmínili, psychologic-
ké trauma, kdy žena sice porodí 
první dítě, přičemž oba prožijí 
traumatický porod, a žena se už 
pak neodváží k  druhému, natož 
k třetímu porodu.
A je otázka, jestli tento přístup 

lpění na životě v nekvalitě, a teď 
se dostávám na pole, kde nejsem 
úplně odborníkem, protože nej-
sem odborník na etiku, ale spí-
še dávám k  zamyšlení, jestli by 
náhodou určitá tolerance k peri-
natologické úmrtnosti, v  řádech 
promile, nezlepšila kvalitu poro-

du pro všechny ostatní rodičky. 
Teď jsem řekla myšlenku, kte-
rou jsem uvedla poprvé v životě, 
a vlastně mě nikdy předtím ještě 
nenapadla. A napadá mě možná 
právě nyní pod vlivem aktuálních 
informací.

Mladé ženy si nechávají od-
sávat reprodukční energii 
predátory z korporátního ka-
pitalismu, o  kterých nic ne-
vědí. Odevzdají jim svá nej-

důležitější léta života.

Martina: Je možné, že to, co se 
právě teď děje, zamíchá naším 
vnímáním života, smrti i  směřo-
vání, jak jste uvedla. Řekla jste, 
že za to, jakým způsobem při-
stupujeme k rození, nás příroda 
trestá neplodností. proč myslíte, 
že nás příroda trestá?
Helena Máslová: Mám jed-

nu přednášku, která se jmenuje 
Ženské peklo. A v  této přednáš-
ce jsem se snažila identifikovat 
faktory, které nejvíce útočí na 
ženské emoce a hormony. A když 
jsem tuto přednášku tvořila, tak 
jsem se dostala k  milníku, že 
systém vývoje moderního, post-
moderního korporátního kapita-
lismu se dostal do takové úrov-
ně, že v této společnosti existuje 
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jakési predátorství, určitý typ 
zneužívání, který vede k  tomu, 
že se u  mladých žen, které by 
se měly věnovat reprodukci, vý-
razně snížila vitalita a  tím pá-
dem jejich energie. A  někdo na 
tom vydělává, a ten někdo je pro 
tyto ženy často úplně anonymní. 
To znamená, když se v  ordinaci 
zeptám: „Komu jste odevzdala 
těch nejdůležitějších 10 let mezi 
20. a 30. rokem? Můžete mi říct, 
co jste v  této době dělala?“ A 
chodí ke mně i 40-leté ženy, kte-
ré se snaží porodit své první dítě.
V co jste proměnila životní ener-

gii a komu jste ji odevzdala? 
A  tyto ženy velmi často řeknou: 
„Chodila jsem do práce.“ A já: „A 
kde je koncový uživatel vaší prá-
ce, kdo profituje z  toho, že jste 
od devíti do sedmi večer seděla 
v kanceláři?“ A ony často vůbec 
nevědí, kdo to je.
Martina: Tato otázka může být 

za určitých okolností úplně zdr-
cující, když si člověk uvědomí, 
čemu zasvětil nejaktivnější část 
svého života.
Helena Máslová: Je to tak. Ony 

nějak znají své bezprostřední 
okolí, to znamená třeba šéfa. Ale 
vůbec nedohlédnou na vrchol, 
nevidí majoritního akcionáře, 
neví, jak vypadá, ani jak se jme-
nuje. To znamená, že tady vzni-
kl systém anonymního odsávání 
energie ze střední třídy, a toto vy-
sávání energie je natolik propra-
cované, tak efektivní a  účinné, 
že tyto ženy opravdu skončí bez 
vitality, bez zdraví. To znamená, 
že daleko dříve skončí s nějakým 
chorobopisem plným diagnóz, 
než se jim podaří mít první dítě. 
A o tomto si někdy říkám, že to je 
úrok napsaný velmi malým peti-
tem, který si ony, když podepisují 
pracovní smlouvu, a  je tam čas-
to jako výplata pěkná sumička, 
nepřečtou. Takže nevědí, že za 
výplatu, za kterou směňují svou 
energii, někdy zaplatí tím nej-
cennějším, co mají, a to je zdra-
ví, v  jejich případě reprodukční 
zdraví.

Ženy byly dříve v  pohybu, 
většinou venku. Jejich tělo 
bylo ve fyziologickém módu 
fyzické přítomnosti, žena 
tělo cítila. Současná žena je 

ve strnulé pozici před počíta-
čem a už není schopna cítit 
porod a napojit se na porodní 

proces.

Martina: Možná je to proto, 
že tato douška je psána nevidi-
telným písmem. My na to může-
me trochu cynicky říct, že nám, 
protože já k  té generaci patřím 
také, nikdo nedržel pistoli u hla-
vy. Bylo to svobodné rozhodnutí 
a my jsme se do tohoto způsobu 
života vrhli s  nadšením. Je tedy 
skutečně kostka jenom na naší 
straně hrací plochy, nebo jsme 
v  tom nevinně, protože společ-
nost je už nastavena tak, že nelze 
odolat?
Helena Máslová: Samozřej-

mě. Tento systém je založen na 
penězích, to znamená, že všichni 
peníze potřebujeme, protože bez 
peněz bychom nepřežili. Dříve 
byla potřeba peněz mnohem niž-
ší. Ještě do nějakého 19. století, 
možná do první republiky, lidé 
potřebovali peníze minimálně, 
protože většinu potravin si vy-
pěstovali sami nebo směnili – 
venkov byl téměř soběstačný. 
Potřebovali si občas koupit jen 
něco, co si nedokázali sami vy-
robit, a současná potřeba vznik-
la teprve ve chvíli, když se lidé 
z venkova přesunuli do měst. Ze 
zemědělců se stali dělníci, a na-
jednou vznikl fenomén výplaty 
a systém, kdy musíme mít všich-
ni výplatu, a bez výplaty se život 
zastavuje.
Dříve lidé k  tomu, aby získali 

potravu, vynaložili spoustu fyzic-
ké energie na to, aby měli jenom 
k obědu brambory. Proto musela 
ta žena, většinou to byly ženy, jít 
okopávat pole, brambory sesbí-
rat. To znamená, že talíř s bram-
borami znamenal spoustu fyzic-
ké práce. V současné době žena, 
která sedí před talířem plným 
brambor, před tím seděla několik 
hodin u počítače a něco na něm 
psala. To znamená, že zatímco 
její předchůdkyně byla v pohybu, 
většinou venku, svítilo na ni slu-
níčko, někdy pršelo a  tak dále. 
Ale její tělo bylo ve fyziologic-
kém módu fyzické přítomnosti, 
žena tělo cítila. Zatímco součas-
ná žena je v jakési strnulé pozici 
před počítačem – a díky tomu se 
jí ukážou na monitoru čísla výpi-

su z bankovního účtu. Už ani pe-
níze nemá fyzicky v ruce, jenom 
si nějakou plastovou věcí, telefo-
nem, brambory objedná v obcho-
dě, kam dojede autem, nebo jí je 
přinese messenger.
To znamená, že ženy se dostaly 

do stavu, kdy vznikl prostor pro 
to, aby necítily tělo. A tady se do-
stáváme zpět do porodnice, proč 
žena není schopna cítit porod 
a  napojit se na porodní proces. 
Protože se roky, od školních la-
vic, učíme, že musíme sedět v la-
vicích nehybně, což je pro dítě 
absolutně nefyziologické, a  tak 
se učíme tělo nevnímat a necítit.
To souvisí i  s  tím, jakým způ-

sobem lidé prožívají sexualitu. 
Porod je závěrečná fáze repro-
dukčního chování, které začíná 
sexem. A strašně mě děsí někte-
ré výzkumy, kde se snaží pro-
zkoumat sexuální chování sou-
časné mladé generace, a  podle 
kterých se muži od 13 nebo 14 
let seznamují se sexualitou skr-
ze porno, získávají každoden-
ní návyk, někdy i  několikrát za 
den, ejakulace za pomoci velmi 
silných vizuálních podnětů. To 
znamená, že jejich umění přistu-
povat k  ženě je někdy naprosto 
otřesné v  tom, že jejich před-
stavy, jak vypadá pohlavní styk, 
jsou zkreslené porno fantaziemi. 
A stejně tak ženy přeskakují dů-
ležitou fázi sexuálního zrání, a to 
platonického období, kdy si ženy 
teprve zkoušejí muže očichávat, 
líbat se s  nimi, zkouší si mani-
pulativní hrátky, které předchá-
zí opravdickým námluvám. Toto 
období úplně vypadlo z  repro-
dukčního vzorce, a  teenagerky 
rovnou vstupují do sexuálního 
života někdy v  15, 16 letech. 
Myslím, že se to dobře zobrazilo 
i  v  dokumentárním filmu V  síti, 
jak se mladé ženy seznamují se 
sexualitou skrze chaty.
Martina:  Paní doktorko, velmi 

vám děkuji za tento lidský rozho-
vor.
Helena Máslová:  Já děkuji 

vám, ať se vám daří.
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VÁHY
23. září až 23. říjen

Sliby – chyby. Kdo rychle dává, není 
váha. Rádi byste každému vyhověli, 
ale nejde to hned. A většinou ani 
potom, chcete-li pomoci všem. Než 
byste ovšem dali jednomu přednost, 
raději nepůjdete nikam, takže vás 
budou nakonec nenávidět všichni. 
Tak by mohl vypadat váš nejděsivější 
sen jako ze skutečného života. Ve 
skutečnosti to ale není tak hrozné 
a vaše schopnost vyjednávat a 
přizpůsobit se leccos napraví. 
Obzvlášť, pokud si dovolíte maličko 
ohnout pravdu. A to vy umíte. Umíte 
se prodat a předvést, aby vás druzí 
viděli v nejlepším světle. A umíte 
se v takovém světle pohybovat s 
dokonalou elegancí. To je na vás 
obdivuhodné a tím si získáváte 
obdiv. Vaše přizpůsobivost se bude 
hodit i nyní, kdy vás čeká přehršel 
úkolů k řešení, mezi kterými budete 
muset vybírat a dávat přednost 
jedněm před druhými. Zažijete stresy 
a otřesy, ale netrapte se tím, všechny 
ty rány a vás nakonec dokopou 
tam, kam byste se sami dostali jen 
s největším úsilím. A ani to nakonec 
nebude tolik bolet. Po všech těch 
změnách budete lépe vycházet 
s blízkými i nejbližšími osobami. 
Období přechodu se ovšem potáhne 
několik let, než dojdete k novému 
uspořádání života. Nesnažte se však 
ony procesy ovlivnit, ani uspíšit, ani 
zpomalit, ani posunout, neboť jdou 
z vás jakékoli vylepšení by je mohlo 
nevratně poškodit. Uran v  Býku 
nesmlouvá a nespolupracuje, Uran v 
Býku toliko dává příležitost vykročit 
svou cestou. Může být trnitá a 
nehezká, ale je vaše a kráčejte po ní.  

ŠTÍR
24. říjen až 22. listopad

Na pověst svého znamení se 
vykašlete, vy za ni nemůžete. A 
pokud jste opravdu nedůvěřiví, 
panovační, falešní a nenávistní k 
falešným lidem, tak takoví nebuďte. 
Že znamení? No a co?! Trochu 
tolerance a pochopení byste mohli 
zvládnoout. A méně předpojatých 
soudů a odsudků snad také. Jistě. To 
musíte zvládnout. Jste přece (skoro) 
ze všech nejlepší, tvrdí a nebojácní, 
vůli máte jako vůl (v pozitivním 
smyslu) a věříte, že svět je v jádru 
dobrý a přeje vám – a všem ostatním 
– jen to nejlepší. Není to sice úplná 
pravda, spíš jen taková duchovní 
berlička, ale proč se o ni neopřít, když 
pomáhá? A vy pomoc potřebujete. 
Co se týče majetku a dovedností 
máte sice od hvězd dobře nasvíceno, 
vztahy a komunikace s druhými 
budou ovšem váznout. Vy to už sice 
umíte obejít svým předstíraným 
šarmem a falešnou vstřícností, 
ovšem ve vašem vlastním zájmu 
je, abyste dokázali být upřímnější 
a nestali se přitom jedovatým 
hadem. Nesnadný úkol, pro vás. 
Tím však důležitější. Dál pokračují 
léta hlubokých změn, kterých jste 
si už zřejmě všimli, jakkoli zmateně 
působí. Nejhorší na nich je, že se 
nedají ovlivnit vůlí ani rozumem. 
Nebo je to na nich nejlepší? Jistě 
jste se už pokusili začít cosi nového 
a víte, že nové se novým zdá jen na 
první pohled, ve skutečnosti je to 
ale stejně staré jako celý náš svět a 
všechno v něm. První pocity ovšem 
stojí za to, jakkoli přinášejí spory a 
konflikty, kterými člověk roste a sílí. 
Pokud a dokud jej nazbijí. 

STŘELEC
23. listopad až 21. prosinec

Představte si, že svět je jiný a lepší, 
než jaký je doopravdy. Tam patříte, 
tam byste chtěli a měli žít. Jenže 
jste se narodili teď a tady, a perete 
se s tím, rozevlátě a lehkomyslně, 
když tak stále hledáte něco nového, 
jiného a lepšího. Hlavně nového. A 
jiného. Lepším to kdyžtak uděláte 
sami. Musíte. Selhat je nemožné, to 
nejde, to se nesmí. Všichni víme, co 
znamená, být střelec, a vy to máte 
z první ruky. Bez rozmyslu, po hlavě 
a hned. Jenže cesta k úspěchu bývá 
jiná, proto vám dělá dobře blízkost 
mocných a úspěšných. Chcete se 
jim podobat. Láká vás napětí a 
dobrodružství, kdy si připadáte jako 
v jiném, lepším světě, kde umíte být 
skvělí, příjemní, vstřícní a tolerantní. 
Ano, i takoví umíte být. A takové 
vás druzí milují. Zatímco bezhlavé 
nadšení vám závidí, nebo vás pro 
ně nenávidí. Jste pro ně moc hr, 
moc aktivní, agresivní a průbojní. 
Nic (moc) vám to ale nepřináší a 
někdy vás to spíš ochudí. Stojí před 
vámi nové výzvy, nové úkoly a nové 
možnosti. Samé novinky. Ale žádný 
strach, nespadnou vám do klína 
hned a ani všechny. Jen kolem vás 
začnou vířit a bublat a hýbat se. 
Jaký z toho ale vyjde pokrm, to 
bude na vás. A protože nové nebývá 
napoprvé  žádná lahůdka, nečekejte 
nyní, pokud jde o vztahy, žádné 
(nové) zázraky. Chuť ale bude, tak 
pozor na následky. Což platí teď víc 
než vždycky. Jupiter ve Střelci vám 
stále přeje a přináší dobré možnosti 
– a potrvá to ještě mnoho let, tak 
nespěchejte a suňte se zvolna 
vzhůru. Užívejte si to.
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KOZOROH
22. prosinec až 20. leden

Ohlédněte se za sebe, co jste zkazili 
potřebou druhé zlepšovat svou 
kritikou. Buďte k nim vlídnější a 
důvěřivější, oni nepotřebují tahat na 
provázku. A vy se musíte víc uvolnit a 
otevřít. Může to být nebezepečné, což 
nemáte rádi, ale může vás to také 
zbavit nepříjemných pocitů a stavů, 
které přímo nesnášíte. Zkuste to. 
Zkoušejte to. Jste učenliví a nemáte 
problém obětovat čas, energii a úsilí. 
Tak do toho. Jupiter vás postrčí a 
povede. Možná byste si přáli jinou 
proměnu a možná si nejste jistí, zda 
se vůbec chcete měnit, ale to přejde 
a brzy poznáte, jak to s vámi – a ve 
vás – je. Touha pomáhat druhým a 
ovládat je nepomine, ztratí ovšem na 
síle. Smiřte se s tím, že jejich pomoc 
potřebujete sami víc, než oni tu vaši. 
Smiřte se s tím, že přijmete-li pomoc 
zvenčí, bude vám lépe. Vliv Saturna 
trvá, měli byste jednat opatrně, 
ale protože to neumíte, snažte se 
alespoň být méně prudcí a prchliví. 
Zvládnete to; něco ve vás se mění 
a přestože občas nechápete, proč 
děláte, co děláte, budete nakonec 
rádi, že jste to udělali. Z dřívějších 
dob máte solidní základ pro časy 
příští, nesnažte se tedy budovat 
úplně jinou stavbu, protože ne každé 
vylepšení je ku prospěchu. Buďte na 
sebe hodní a na druhé ještě hodnější, 
buďte otevření k sobě i druhým, 
buďte opatrní a nepouštějte se do 
žádných větších rizik, protože radost 
z případného úspěchu by nemohla 
vyvážit vaše utrpení cestou, a buďte 
především sami sebou a nedejte 
příliš na cizí rady. Na ty od hvězd u 
vůbec ne...

VODNÁŘ
21. leden až 20. únor

Jste jiní. A jiní už si na to zvykli a 
mají to u vás za cosi normálního. 
Štvou vás tím. Tím víc, že jim dáváte 
přednost před rodinou, i když byste 
to nikdy nepřiznali. Tak to přiznejte 
– a přestaňte s tím. Věnujte se od 
teď víc rodině než přátelům. To není 
marné, ani snadné – a přiznat pravdu 
a vzápětí ji svým chováním popřít, 
to je výjimečné! Prostě skončete s 
napravováním druhých a napravte 
sebe. Žádný strach, vy to zvládnete. 
Máte na to! A budete neskutečně 
originální. Skutečně! Věříte své 
budoucnosti a svým schopnostem. 
To je většinou víc než dostatečné, 
aby člověk mohl být spokojený. Se 
sebou i se svým životem. Ale pozor, 
přátelé na vás mají dobrý vliv, tak 
je neházejte úplně přes palubu. To 
byste ale stejně nedokázali. A dnes, 
ať uděláte cokoli, v budoucnu z 
toho budete těžit. A co neuděláte, to 
vám neuškodí. Buďte v klidu, i když 
se kolem vás rozvíří chaos. Jen ho 
nechte, on se vybouří. Momentálně 
dejte pozor na přecenění sebe 
sasmého a svých schopností. Sám 
nejsi nic, opakujte si tu a tam. A 
hlavně sami sobě naslouchejte, 
protože vaše nitro ví a stojí za 
vámi. Ale pozor: Vaše tělo není vaše 
nitro! Tělo myslí jen na sebe a jde 
jen za svými potřebami, takže je 
spíš brzděte. A vnímejte i jiná těla 
a jejich potřeby. Buďte otevření a 
přizpůsobiví, nedejte se brzdit ani 
hlupáky, ani chytráky, a nebojte se 
změn. Na začátku všechny vypadají 
strašlivě, jakmile se ovšem usadí, 
zjistíte, že nové jede ve starých 
kolejích. Ale ano, bude to jiná jízda.

RYBY
21. únor až 22. březen

Víte co? Jděte se vycpat! Jděte se 
vycpat důvěrou a láskou k sobě 
samým. Mějte se rádi. Vždyť jste 
přece skvělí! (Pokud ale je tohle váš 
základní postoj ke své osobě, tak 
pozor, vemte silný a hodně tmavý 
fix a ten úvod důkladně zamažte. 
Nic se nesmí přehánět!) Možná kdesi 
ve vás, uvnitř, dříme cosi velkého, 
co se (zatím) jen nedostalo na 
povrch, ven, na slunce a na oči jiných 
lidí. Jenže tam se to nedostane z 
pohodlného pelechu ve vaší hlavě. 
Nestačí mít to tam, je třeba to dostat 
ven. Projevit to. Ukázat. Nabídnout. 
A nezhroutit se, když to na uznání 
nedosáhne. Představte si, jak vás 
odmítají, a usmějte se. Do sebe – i 
na ně. Ano, tak je to správně. Černá 
Luna vás bude sice dál strašit a 
mást, nic nepřijde samo a každý 
úspěch budete muset vybojovat, 
ale protože nejdůležitější věci 
probíhají v nitru, kde jste si udělali 
pořádek hned na začátku, bude to 
skvělé i na konci. Nebo aspoň dobré. 
Snesitelné, to přinejmenším. I když 
peníze budou stále zůstávat dál od 
vás. I když budete mít starosti, i když 
se od druhých ocenění ani uznání 
nedočkáte. No a co? Jste přece skvělí! 
A nepotřebujete mít kolem sebe lidi, 
kteří vás uznávají a dovedou ocenit. I 
když by bylo dobré je mít a je skvělé, 
pokud je máte, obejdete se i bez nich. 
Buďte (snesitelně) sobečtí a jděte dál, 
dopředu a vzhůru. Podmínky k tomu 
máte výborné, tedy ve hvězdách. 
A máte spoustu času, aby se něco 
ve vás změnilo a všechno kolem 
vás dostalo nové, pronikaavější a 
působivější barvy.
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boť jej Bůh miloval, a nebo ne-
přežil, neboť jej Bůh miloval – a 
vzal si ho k sobě. Jiná možnost 
není. Jasné, jednoduché a výs-
tižné. Přesně takové, jaké to v 
životě není. Tady je svět reduko-
vaný na několik postav v malém 
prostoru, ale víc by bylo moc. A 
je to, samozřejmě, místy vyšinu-
té až kneuvěřitelnosti, ale vadit 
vám to nebude – pokud se tedy 
v hledání takových míst, kde ro-
zum zůstává hluše stát, nevyžívá-
te. A pokud ano, užijete si to a 
několikrát dostatnete příležitost 
radostně zatleskat, jak jste chyt-
řejší než autor, a možná úplně ze 
všech nejchytřejší. Což nesmíte 
zapomenout napsat na ČSFD.
Koho má vlastně Bůh rád? (Ať 

už je to kdokoli nebo cokoli.) 
Toho, kterému dopřává úspě-
chy, a nebo toho, komu touhu po 
úspěších vůbec nedal? Toho, kdo 
celý život bojuje a vítězí, a nebo 
toho, jemuž se boje jaksi vyhýba-
jí? Toho, kdo dostane, co chtěl, a 
nebo toho, kdo celý život (spoko-
jeně) touží? Na smrtelné posteli 
člověk nejspíš tuší víc, než by 
plácnul kdykoli předtím, ale kdo 
ví, kdo jsme, odkud přicházíme 
a kam jdeme? A proč? A koho to 
vlastně zajímá...
...ten by se mohl podívat. Odpo-

vědi tam nenajde, ale přinejmen-
ším jej potěší, že jiní mají v hlavě 
také zmatek. A větší!
Takže to stojí za to.
Podívejte se...

 
Adamova jablka

 
Neonacista ve výkonu trestu Adam při-
jíždí na faru, aby se zde věnoval veřejně 
prospěšným pracím. Farář Ivan je pro 
Adama na první pohled nestravitelnou 
osobou. Jako jeho první práci Adamo-
vi zadá upéct jablečný koláč z jablek 
ze stromu na pozemku fary, který na-
padlo hejno havranů. Podle Ivana je to 
Boží trest a je na Adamovi, aby v této 
zkoušce obstál. Adamovi je to upřímně 
jedno. Jedinou modlou je mu obrázek 
Hitlera nad postelí a přemýšlí, jak by se 
z téhle díry co nejrychleji dostal. Po pár 
dnech však zjišťuje, že s farářem není 
něco v pořádku. Co se zprvu Adamovi 
jevilo jako náboženský fanatismus se 
zdá být psychickou chorobou. Když Ivan 
jednoho dne náhle zkolabuje, dozvídá 
se Adam od lékaře překvapivou novinu. 
Bizarnost celé situace mu však nedovolí 
odejít a Adam je nucen čelit celé řadě 
nevšedních situací. Celým filmem nás 
provází úryvky z knihy Jobovy, která je 
příběhu symbolickým předobrazem.

Adams æbler 
Adams Äpfel

Komedie / Drama / Mysteriózní
Dánsko / Německo, 2005, 94 min

Režie: 
 Anders Thomas Jensen

Scénář: 
 Anders Thomas Jensen

Kamera: 
 Sebastian Blenkov

Hudba: 
 Jeppe Kaas

Hrají:
Ulrich Thomsen, Mads Mikkel-

sen, Nicolas Bro, Paprika Steen, Tomas 
Villum Jensen, Nikolaj Lie Kaas, Ole 
Thestrup, Peter Lambert, Ali Kazim 

Není to o lásce ani o sexu ani o 
zabíjení, ale je tam láska, sex asi 
taky, někde mimo záběr, a zabíjí 
se tam – co to je? Ano, správně, 
je to film, ve kterém hraje pod-
tatnou roli píseň How Deep is 
your Love od Bee Gees, ale ještě 
podstatnější roli tam hraje Bůh, 
ale takový jiný, nenávidící a ško-
dící, kerý ale i tak přiměje Ada-
ma, aby upekl jablečný koláč. A 
o tom to je!
Severská kinematografie je spe-

cifická. To pozná každý, kdo se na 
nějaký film odtamtud podívá. Za-
jímavě specifická, nutí se dodat, 
aby nevznkla mýlka, že specific-
ká je jiným slovem blbá; přtaž-
livě zajímavá, chtělo by to ještě 
upřesnit, aby nevznikla mýlka, 
že zajímavá je jiným slovem oš-
klivá. Ovšem rozhodně ne pro 
každého přitažlivá, to je jasné. 
Není zrovna romantická, vlastně 
je spíš drsná a nehraje s vámi di-
vadlo o tom, jak krásný je svět a 
jak skvělí jsou lidé – s výjimkou 
záporáků. Ne, tady je každý tak 
trochu záporák a krásného svě-
ta a skvělých lidí se nedočkáte. 
Vlastně vás po skončení filmu 
naplní radost, že jste zpátky v 
pohodové realitě, na rozdíl od fil-
mů, ze kterých se po závěrečném 
polibku hdinů vracíte do reality 
jako do pekla. 
Tady ani nevíte, jestli vám fil-

maři chtějí nakukat, že vás Bůh 
miluje, nebo že vás nenávidí. 
Ono to stejně není nikdy jisté, to 
jen pastor má jasno: Přežil, ne-

FILM, HLUBŠÍ NEŽ LÁSKA
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Kam jsme 
došli, kdo 

to ví?

Když jde o peníze, jako by se 
pravda s láskou někde spustily a 
nechaly vítězit jiné. Možná to dělají 
schválně, aby se špatné vlastnosti 
(a jejich nositelé) v těch penězích 
utopili. Nebo jsou to masochistky a 
líbí se jim trpět a dostávat na prdel. 
Proč by jinak byly tak naivní, když 
jde o moc a o peníze? Že slabost 
je síla? Kdo jim to nakukal? A 
proč tomu uvěřily? Proč se třicet 
let po pádu socialismu z Litoměřic 
dozvídáme, že klientelismus a sítě 
vzájemné podpory mocných jsou 
tam nesmírně silné a není, kdo by 
se jim postavil. Takový nehezky 
hezký ukázkový příklad. Posuďte 
sami, jestli to u vás máte jako přes 
kopírák... 

Za socialismu nebyly volby. 
Vlastně byly, ale neměli jsme po-
litické strany. Nebo měli, ale pro-
stě se tenkrát dostávali k moci 
jen samí divní lidé. Zatímco dnes 
je všechno jinak a ve volbách ví-
tězí ti nejlepší a nejšikovnější. 
Například v Litoměřicích zvítězi-
la na podzim roku 2018 v komu-
nálních volbách ODS, když před 
volbami opakovaně slibovala, 
že nemocnice zůstane městu. A 
hned po volbách se tihle šikovní 
a nejlepší pustili do hledání stra-
tegického partnera pro nemocni-
ci. Aby jim pomohl ušetřit pení-
ze, které nemocnice polyká. 
A kupodivu, kdosi takový byl 

okamžitě po ruce. Už dříve měla 
zájem o nemocnici skupina Penta, 

které zmařil její převzetí 
krátce předtím antimono-
polní úřad. A po volbách, 
když v devítičlenné radě 
města získala ODS sedm 
míst, jmenovitě pro Mgr. 
Ladislava Chlupáče, Mgr. 
Karla Krejzu, Ing. Radka 
Lončáka MBA, PhDr. Fi-
lipa Hrbka, MUDr. Petra 
Kubce a MUDr. Leoše Vy-
soudila MBA, ohlásilo za-
stupitelstvo záměr prodat 
sto procent akcií nemoc-
nice. 
Jistě by bylo zajímavé 

zjistit, kdo oné straně a 
těm konkrétním lidem ve 
volbách pomáhal. Finanč-
ně i jinak. Kdo jim třeba 
nosil tašku a dělal svači-
ny. Ale to bychom si mohli 
zkazit iluzi o tom nejlep-
ším z možných systémů, 
který tu dnes máme, tak-
že… Prostě je to tak, jak 
to je, a kdo by chtěl změ-
ny, je nácek, populista a 
demagog – a budeme mu 
mazat příspěvky. Aby-
chom ochránili demokra-
tické principy.

Hele, v tom bude jakási 
fligna, pomyslel by si nej-
spíš chlapík z opačného 
konce republiky. Ale mávl 
by nad tím  rukou, proto-
že u nich mají dost svých 

Jan Cígler

Lidé jsou už dnes natolik otupělí, že i 
když se o nepotrestaném lhaní a pod-
vodech a zlodějinách mocných dozvědí, 
nezačnou stávkovat, ani nevyrazí do 
ulic, demonstrovat své zděšení, ani pli-
vance ani kameny nelétají, žádný křik se 
neozývá, nikdo neletí z okna ven, prostě 
jako by všechno bylo v nejlepším pořád-
ku, protože taková je prý demokracie a 
nic lepšího nemáme. 

Ano, za socialismu to bylo příšerné 
a nikdo rozumný by tu dobu nechtěl 
zpátky takovou, jaká byla, když si mocní 
hráli své hry a lidé mohli jen držet huby 
a krok. Jenže za prašivého socialismu 
nebylo běžné – a ani možné, aby se pár 
lidí dohodlo, že jedni budou o majetek 
pečovat lépe, když ho budou mít ve 
svých soukromých rukách, a druzí, co 
ho zatím jen spravovali, to s nimi šikov-
ně, za podmínek výhodných pro obě ty 
skupinky, provedou. A převedou. 
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vlastních, vzájemně se podporu-
jících mocných flignařů, kterým 
není jak se postavit.

Fligna je hezké slovo. Přilé-
havě totiž popisuje způsob, ja-
kým dnes chytří a šikovní svou 
chytrost a šikovnost uplatňují. 
Převod nemocnice na akciovou 
společnost sice proběhl dříve, 
ale byl… Podivný? Dnes tedy už 
možná normální, ale… Podivně 
normální. Hlasovalo se tajně a 
veřejnost ani zaměstnanci ne-
mocnice se nemohli účastnit dis-
kuse, v předchozím koncesním 
řízení také nebyla prodloužena 
lhůta pro podání nabídek, ač to 
bylo žádáno a následně i uznáno, 
což konstatoval a vytkl i antimo-
nopolní úřad, když odmítal priva-
tizaci v roce 2018.
A byl to hlavně krok správným, 

tedy chytrým a šikovným smě-
rem. Aby se po volbách, s novým 
zastupitelstvem mohla zastavená 
privatizace rozběhnou znovu. S 
novými herci, ale ve staré režii a 
s pozměněným scénářem. 

Jenže kupodivu se v Litoměři-
cích našlo pár lidí, kterým ten-
hle způsob politiky nevoněl a 
chtěli se mu postavit. Věděli, že 
nemocnice hospodaří vyrovna-
ně, a nechtěli si to nechat jen 
pro sebe. Pravda je silná, říkali 
si a zkusili vyjednávat. To bylo v 
dubnu 2019. Nikdo se s nimi ale 
nebavil. Městští zastupitelé pro-
stě měli domluveno a rozhodnu-
to, jak to bude, a potřebovali klid 
na takovou tu svoji pořádnou, 
opravdovou, demokratickou po-
litiku, a zbytečné žvanění by je 
od ní jen zbytečně zdržovalo. Ne-
mocnici prostě hrozí ekonomická 
a personální krize, tak je třeba 
jednat, tvrdili. A jednali. Tvrdě a 
nekompromisně.
Ti vzpurní lidé ovšem v nemoc-

nici pracovali a věděli, že od 
roku 2006 hospodaří kladně. A 
když se jim na zastupitelstvu do-
stalo místo diskuse a odpovědí 
jen znuděných pohledů, rozhodli 
se uspořádat petici a dokázat, že 
litoměřičtí občané chtějí, aby ne-
mocnice zůstala městu.

Tenhle příběh by jistě šlo podat 
jako nádhernou ukázku síly lidí, 

kteří se nevzdávají. Prostě tako-
vou pohádku o nějakém Jeníč-
kovi a Mařence a dalších, co se 
pustili do boje s hydrou, ač vě-
děli, kolik má chapadel a že jim 
samotným zbývá na boj zbývá jen 
málo času a energie, kterých to-
lik odevzdávají ve svých zaměst-
náních – čímž paradoxně hydru, 
tedy svého protivníka, živí a dě-
lají stále silnější a mocnější.  
Jenže… ono by to působilo, jako 

když se dřív, za prašivého soci-
alismu psávalo o úspěších a po-
kroku v boji s jeho nešvary, aby 
jako všichni věděli, že socialis-
mus je tím nejlepším zřízením, 
plným úspěchů a pozitivních 
změn. O chybách v systému ov-
šem nesmělo padnout ani slovo 
– a kdo je chtěl hledat a vyslo-
vit, byl vyvrhelem, revizionistou 
a samozvancem. Ano. Slovník 
se mění, ale pravidla zůstávají. 
Stačí navrhnout osobní zodpo-
vědnost a odvolatelnost politi-
ků, nebo cokoli jiného, co by ten 
„nejlepší možný“ systém mohlo 
narušit, a jsou z vás hned … Slo-
va se mění, ale obsah zůstává: 
Nestrkejte nám pracky do našich 
věcí a nakupujte. Nebo si hrajte 
na mírný pokrok v mezích záko-
na, to vám umožníme. Někdy. Na 
chvíli. Aby jako všichni věděli…
Takže ne, takhle pitomě to ne-

smí vypadat.

Uspořádat petici, jen tak, po 
práci, od domácího stolu, místo 
nakupování věcí nebo zážitků, s 
tím se v matrixu nepočítá. S na-
kupování ano, ale abyste někde 
běhali a sbírali podpisy, s tím 
moc ne. Ale jde to. Ztuha, s pro-
blémy, překvapeními i zklamá-
ními, když vám například někdo 
odmítne moderovat akci, kde se 
má o problémech mluvit, s tím, 
že prý dostává zakázky od měs-
ta a nemůže si dovolit problémy. 
Jiné problémy. Aha. A místní plá-
tek včas koupila Penta, takže si v 
něm lidé mohli číst jen samé „ob-
jektivní“ informace, a pak také, 
která celebrita má nová prsa a 
která se rozvádí, jak to známe ze 
všech médií. A podobně i radnič-
ní zpravodaj, co patří radnici – a 
nikoli občanům města, to byste 
se pletli, ten slouží radnici, tedy 
těm, kterým se podařilo oklamat 
nejvíc lidí a získali právo vlád-

nout. Po svém. Kouzelná ukázka 
mediální demokracie. V malém.
Ale podařilo se, dopadlo to, pod-

pisů měli nakonec skoro deset 
tisíc, takže ohromný úspěch a 
nadšení organizátoři petici pře-
dali Městu. A Město ji vzalo na 
vědomí. 
Aha. Takže... nic?
Prostě to vzali na vědomí. 
Vzpurní se ale rozhodli to ne-

vzdat. Když už došli tak daleko, 
vydali se ještě dál. Za referen-
dem. 
Podmínky pro uspořádání refe-

renda jsou sice nastavené tak, 
aby se (moc) nedalo použít, ale 
když už ho ti různí náckové a 
populisté prosadili, tak proč to 
nevyzkoušet? Přestože už dobře 
věděli, jak bude náročné jít proti 
Městu, tedy jeho zastupitelům, 
kteří si Litoměřice na pár let vol-
bami zprivatizovali. A proti mé-
diím – a skrze média proti všem, 
co (raději) věří mocným a jejich 
hlásným troubám. Troubům. 

Město začalo v rámci boje šířit 
mezi lidi fámy, že na provoz ne-
mocnice nemá peníze a pokud 
ji neprodá, nebude mít na jiné 
investice, nebo na opravy chod-

Korupce a klientelismus vládnou a 
všichni to vědí. I tajné služby to vědí. 
Vy nám přihrajete solární miliardy a my 
vám přihrajeme jiné, kterým budeme 
říkat třeba restituce. Na takové roz-
hodnutí mají poslanci právo a nikdo je 
nemůže napadnout, říká Ústavní soud, 
zatímco jiná jejich rozhodnutí zkoumá 
a vrací. Papír snese všechno. Cokoli 
se dá odůvodnit, když vám víc než na 
vlastní důvěryhodnosti záleží na čemsi 
jiném. Takže tajné služby čtou pohád-
ky o kufřících s ricinem a nevidí, odkud 
jsou řízena média a jak jsou vybíráni 
novináři, aby vytvářeli tu správnou iluzi, 
ten správný obraz, tu správnou malbu o 
naší současnosti, tajné služby nevzrušu-
je rozklad státu a ztrátu důvěry v jeho 
možnosti a schopnosti, nezajímá je, že 
ti, kteří mají stát spravovat, už se ani 
nenamáhají (uvěřitelně) předstírat, že 
jim jde o obecné blaho, o prospěch celé 
země a všech jejích obyvatel. Ne, oni 
vidí největší hrozbu v Putinovi. (Protože 
Westinghouse prohrává.) A v Číně. (Pro-
tože Huawei vyhrává.) 

Aha. Asi, jako býval pro socialismus 
největší hrozbou americký brouk. Tak 
jistě.
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níků a hřišť, a stejně prý odů-
vodnilo také zvýšení poplatků za 
kroužky... 
Přitom nemocnice neprodělává, 

říkají vzpurní občané.
Jenže nic není tak jednoduché, 

jak to vypadá, nahlíženo jedním 
okem. A odmyslíme-li si volební 
podvod ODS, kterým to všech-
no (nově) začalo, můžeme jejich 
argumentaci brát vážně. S při-
mhouřením duhého oka. A oni 
říkají, že město v roce 2016 ne-
mocnici dotovalo 16 miliony ko-

run, v roce 2047 dostala od měs-
ta 29 milionů a 2018 to bylo 21 
milionů. 
Takže neprodělávala… díky 

městským dotacím? 
Aha. Na obou stranách prostě 

bojují zákeřné taktické zbraně a 
každý si může vybrat, komu uvě-
ří. 
Jestli těm, kteří něco jiného říka-

li před volbami a něco jiného dě-
lají po nich, nebo těm, kteří v ne-
mocnici pracují? Nebo jestli těm, 
co mohou mít, jako zaměstnanci 

nemocnice, strach, že v soukro-
mém zařízení půjdou platy dolů 
a zhorší se pracovní podmínky? 
...protože tak to dnes chodí, aby 
si akcionáři přišli na své. Nebo 
těm, co chtějí ušetřit peníze dát 
je na jiné, bohulibé účely? Nebo 
těm, kteří chtějí v Litoměřicích 
udržet dostupnou širokou lékař-
skou péči? Nebo těm, co se za 
ušetřené peníze chystají nakou-
pit třeba lavičky, nejlépe za osm 
set padesát tisíc korun jednu, 
nebo dát zakázku o sto procent 
předraženou firmě, která se umí 
o zisk podělit? Nebo těm, co jen 
nechtějí riskovat ztrátu dobře 
placené práce v příjemných pod-
mínkách v místě bydliště?
Každý si musí vybrat sám. 

Nikoho tedy zřejmě nepřekvapí, 
že zdaleka ne všichni rebelům 
fandili. Někdo se smál, hodně 
lidí jim nadávalo a mnozí je ig-
norovali – ale podařilo se. V Lito-
měřicích žije dohromady 24 tisíc 
obyvatel a na podporu referen-
da se podařilo sesbírat celkem 
šest tisíc podpisů, tedy zhruba 
od každého třetího dospělého 
člověka. Přes celý ten nápor v 
médiích a na sociálních sítích, 
jaký zná každý, kdo se odváží ří-
kat něco jiného, než co se říkat 
má. (A smí, podle vůle těch, co 
se cítí být mocní a co možná brzy 
vytvoří organizaci pro dozor nad 
správností veřejně vyslovených 
názorů, aby pak takoví rebelové 
nemohli ke spoluobčanům pro-
mluvit ani na ulici, protože to, co 
říkali, se v novinách nepsalo – a 
tedy to není pravda.)

Přes všechen odpor bylo refe-
rendum nakonec vypsáno. Nikoli 
však to, které navrhovali vzdorní 
občané. Město jednoduše vyhlá-
silo své referendum, nikoli dvou-
denní, spojené s volbami, kam 
by přišlo hodně lidí, ale pouze v 
jednom dni a s pozměněnou otáz-
kou, protože – každý ví – otázka 
je nejdůležitější. A dravci se jen 
tak nevzdávají. 
Ale to „už“ protestujícím přišla 

na pomoc jakási vyšší moc. Ano. 
Nějak se tam totiž objevili odbor-
níci, kteří mají prostředky, mají 
kontakty a mají i zkušenosti a 
znají metody, jak vytvořit dojem 
a prosadit zájem, abyste přitom 

Referendum je fuj a my fuj nechceme. 
V moderních společnostech je přímá demokracie výjimkou a demokracie zastupi-

telská pravidlem, neboť přímá demokracie prý může fungovat jen při splnění takřka 
nereálných podmínek, jako je například hromadná a neutuchající participace obča-
nů, kteří jsou na vysoké morální i intelektuální úrovni. A máme vymalováno. Jako by 
zastupitelé byli na vysoké morální a intelektuální úrovni. Jenže ti prý nemusí rozhod-
nout jen ano nebo ne a mají poradce a vyjednávání a čas, takže (asi) nevadí, když 
jsou to zmetci. A je vymalováno podruhé. Nevýhodou přímé demokracie prý je také, 
že nikdo za přijaté rozhodnutí nenese zodpovědnost. No vida! Kdo by to byl řekl, že 
zastupitelé (a další) ji skutečně nesou…

Slovy se dá okecat  cokoli. Referendum prostě nechceme. My, co tomu rozumíme 
a víme, jak má demokracie správně vypadat. Například takhle se k referendu stavěl 
stát, zastoupený Ústavním soudem:

Přestože na vyhlášení místního referenda existoval právní nárok (podle zákona 
č.298/1992 Sb.), nebylo možno se jej dovolat, a to dokonce ani u Ústavního soudu 
(viz Usnesení ze dne 25. dubna 2001, sp. zn. I. ÚS 641/2000, Sb. n. u. ÚS, Svazek č. 22, 
usnesení č. 16.), který dovodil nad rámec rationis decidendi, jako obiter dictum, že 
místní referendum sice spadá pod Čl. 21 odst. 1 Listiny (sub 3.2), čímž garantuje prá-
vo participace na konání místního referenda jako formy přímé účasti na správě věcí 
veřejných a je součástí práva na samosprávu. Ústavní soud ale zůstal na restriktivním 
stanovisku, když prohlásil, že z Čl. 21 odst. 1 Listiny již není možno dovodit, že toto 
ustanovení zaručuje i právo takové referendum vyvolat. (Ještě před vydáním tohoto 
usnesení se --FILIP, J.: Základní pojmy místního referenda. 1997, č. 24, s. 21-- do-
mníval, že prostředkem ochrany navrhovatele proti nevyhlášení místního referenda 
ústavní stížnost být může. Bohužel, soudci Ústavního soudu se rozhodli, že od toho 
tam nejsou.) Ústavní pořádek totiž podle právního názoru Ústavního soudu nezná 
tzv. lidovou iniciativu, tedy ústavně předepsanou (a tím zaručenou) proceduru, kdy 
je možno sebráním jistého počtu podpisů iniciovat konání (místního) referenda. Tak-
že pokud neexistovalo, dle citovaného rozhodnutí, ústavní právo vyvolat místní refe-
rendum, tak se na něj ovšem nevztahuje ani Čl. 36 odst. 2 věta druhá Listiny, neboť 
toto ustanovení obsahuje zákaz vyloučení soudního přezkumu pouze u základních 
práv a svobod a v ostatních případech musíme vyjít z Čl. 36 odst. 2 věta první Listiny, 
který říká, že ten, kdo tvrdí, že byl zkrácen na svých právech rozhodnutím orgánu ve-
řejné správy, se může obrátit na soud, aby přezkoumal legalitu takového rozhodnutí, 
nestanoví-li zákon jinak. K tomu se vyjádřil – v jiném případě – Nejvyšší správní soud. 
(Usnesení NSS ze 30. září 2004, čj. 2As22/2004-68; jde o první a  současně poslední 
kasační stížnost ve věci místního referenda, neboť pozdější právní úprava možnost 
podání kasační stížnosti ve věci místního referenda jednoduše vyloučila.) I Nejvyšší 
správní soud však setrval na stejném stanovisku, když se ve věci ústavnosti takového 
řešení odvolal na výše uvedené rozhodnutí Ústavního soudu. Musel se ovšem také 
vyjádřit, zda se skutečně nelze dovolat soudního přezkumu rozhodnutí zastupitelstva 
o nevyhlášení místního referenda v rámci jednoduchého práva. V této věci byla pro-
marněna velká příležitost. Nejvyšší správní soud sice konstatoval, že existuje veřejné 
subjektivní právo účasti na místním referendu i jeho iniciování, odmítl ale ochranu 
těchto práv prostřednictvím obrany proti nezákonnému rozhodnutí nebo nečinnosti 
orgánů podle dílů prvého a druhého soudního řádu správního. 

Prostě když se chce, respektive nechce, dokážou slova objasnit i spravedlnost ne-
spravedlnosti.

(podle rigorózní práce Filipa Riegela, Právnická fakulta Masary-
kovy univerzity Brno, ročník 2006/07, Místní referendum v České 

republice z teoretického a empirického hlediska)
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vypadali křišťálové čistí a krás-
ní. A s jejich pomocí skončilo 
úspěchem i tohle městské truc
-referendum, ke kterému přišla 
i v jednom dni více než polovina 
voličů a bezmála všichni se vyjá-
dřili proti privatizaci nemocnice. 
Téměř všichni litoměřičáci, kteří 
se k tomu chtěli vyjádřit, tedy 
chtěli nemocnici v městských 
rukách. I za tu cenu, že někde 
budou peníze chybět. A soud, na 
který se ještě před konáním refe-
renda protestující obrátili, už jen 
konstatoval, že Město sice mělo 
vyhlásit referendum protestují-
cích, ale že otázka byla změněna 
jen mírně a navrhovatelé dosáhli 
svého, i když jinou než zamýš-
lenou cestou, a tedy odpadla 
základní podmínka řízení, jíž je 
potřeba ochrany práv, a zvonec 
a konec.

Dopřejme ale ještě sluchu pora-
ženým.
O dotačně-vyrovnaném hospo-

daření nemocnice už víme své. 
Dále je zajímavé, že rozpočet ne-
mocnice dělá 800 milionů korun 
ročně, zatímco město Litoměřice 
má pro stejný čas k dispozici asi 
550 milionů, z čehož na investi-

ce zbývá asi 70 milionů. Takže 
mít nebo nemít dvacet milionů 
navíc je znát. Hodně znát. A že 
má město nést zodpovědnost za 
hospodaření instituce s výrazně 
vyšším rozpočtem, než má samo, 
je také… podivné. Sporné, při-
nejmenším. 
Město říká, že vyrovnané hospo-

daření nemocnic je starost státu 
a zdravotních pojišťoven. Nemá 
pravdu? Nemá, říká stát mlčky, 
pomocí nastavených pravidel. Ve 
zdravotnictví také rostou platy. 

Výrazně. Až to začíná být neú-
nosné, říkají v Litoměřicích. To 
sice vítají zaměstnanci nemoc-
nice, ovšem nelíbí se to jiným, 
kteří ty peníze – a je jich čím dál 
víc – musí dát nějak dohromady. 
Ale stěžují si takhle litoměřičtí 
úředníci i na výši a růst vlastních 
platů? I když, z jejich pohledu 
jsou oni mnohem, ale opravdu 
mnohem důležitější než nějaká 
nemocnice. I to je pochopitelné.
Základní problém je, že se stát 

nemocnic zbavil a předhodil je 
slabým, nebo rozhodně mnohem 
slabším správcům – takže dravci 
jen v klidu čekají a jemně, nebo 
i důrazněji nabízejí cestu, jak se 
protivné přítěže zbavit. Zdravot-
nictví totiž může být zlatý důl. 
Když se to vezme chytře a šikov-
ně, za správný konec. A ono se 
to podaří, oni to ti šikovní lidé 
postupně za správný konec vez-
mou. Když stát nastavil podmín-
ky, ve kterých se jiné řešení ne-
nabízí.

Takže rebelové vyhráli a nemoc-
nice zůstala litoměřičákům. I za 
cenu těch zhruba dvaceti milonů 
ročně. 

Penta už dříve koupila sušickou ne-
mocnici  a po pár letech ji prý „vydran-
covanou“ vrátila městu. Za korunu. 
Každá nemocnice má totiž obory, kte-
ré vydělávají, a také ty, které nejsou 
výdělečné. Je to zvláštní, že zdravotní 
pojišťovny dovedou takhle „nastavit 
prostředí“, ale je to tak. A nemocnice v 
soukromých rukách samozřejmě nebu-
de dělat nic, na čem nevydělá, zatímco 
veřejná nemocnice na něčem vydělá, 
na něčem prodělá – a nula na konci je 
dobrý výsledek. Protože taková nemoc-
nice poskytuje službu. Zatímco sou-
kromým firmám poskytují službu různí 
zastupitelé. Z blbosti, nebo za peníze. 
Jak kteří. Ať si každý sám vybere, do 
jaké skupiny patří. A lidé musí za „ne-
výdělečnou“ péčí dojíždět do krajských 
nemocnic. Ale koho to zajímá, že? My 
musíme šetřit. Na obyčejných lidech, 
kde jinde.
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Nebo… Ne tak docela. Nemoc-
nice se už dříve stala akciovou 
společností a jako taková pro-
stě skončila ve zdravotnickém 
holdingu. To není privatizace, to 
je… Prostě to není privatizace. 
Jen ta nemocnice už městu ne-
patří a město ji neřídí, neovládá, 
ani neovlivňuje. Protože dravci 
se jen tak nevzdávají. Vlastně 
se nevzdávají nikdy. Pokud mají 
o něco zájem, tak to dostanou. 
Dřív nebo později. S menšími 
nebo většími náklady, ale dosta-
nou to. Když budou chtít. A oni 
chtějí, když jim to něco přinese. 
Něco jako zisk. Protože oni na to 
mají prostředky a mají kontakty 
a zkušenosti a znají metody.
I taková jsou někdy vítězství. 
Ale dobrá, lidé se vzepjali a po-

dařilo se jim zrušit prodej ne-
mocnice. A i když ta nakonec 
přešla pod Krajskou zdravotní, je 
to pozoruhodný úspěch. Když už 
ne výhra. A nátlakové organiza-
ce mají nové zkušenosti a krás-
ný příběh o tom, jak pomáhají 
správné věci a jak i dnes může 
dobro zvítězit, když se lidé snaží. 
A ten mohou prodat. Krásně. Ve 
spřátelených médiích, nebo při 
osobním jednání se jen tak mimo-
chedem pochlubit, z očí do očí, 
když se vás chystají uštknout. A 
zamlčet, že přes všechno to úsilí 
nemocnice dál volně sklouzává 
do soukromých rukou. Aby tam 
konečně začala vytvářet zisk. Až 
v ní bude třeba oddělení plastic-
ké chirurgie a (pak možná ještě) 
celá klinika pro změny pohlaví, 

neboť to je dnes (málem) základ-
ní lidské právo. A na to prostřed-
ky být musí. Ale se zlomenou no-
hou, nebo se zánětem holt budou 
litoměřičáci jezdit jinam. Než se 
i tam zmodernizují a promění 
třeba na kliniku umělého oplod-
nění pro padesátileté političky a 
manažerky, které předtím hrdě 
světu hlásily, že přece nejsou jen 
vagíny a stroje na děti. A že mají 
právo!!! A jak jsou všechna tahle 
nová práva důležitá, nejdůleži-
tější a skoro až svatá, o tom nás 
přesvědčí právě ty profesionální 
nátlakové spolky, co mají finance 
(ze státního rozpočtu a unijních 
a jiných „společných“ fondů) a 
mají také znalosti a zkušenosti a 
kontakty, získané díky těm finan-
cím, na které mají přece právo, 
když (tu a tam) pomáhají zoufal-
cům v (marném) boji s hydrou 
současnosti. Protože oni dove-
dou udělat z prdu parfém. A pře-
svědčit vás, že díky němu máte 
hezčí prsa. To je jejich práce.

Ono to působí hezky, když se 
úspěšně vzbouříte proti… Všem. 
Ale bývá to málo platné. Dravci 
v tom dovedou chodit. Vlastně 
létat. Mají k tomu ideální pod-
mínky. Takový už je kapitalismus. 
Jistě můžete proti nim vytáhnout 
do boje s pravdou, ale to stačí jen 
v pohádkách. Ve skutečném svě-
tě vždycky vítězí silnější. A sílu 
dnes dává bohatství. Ani křídla k 
tomu nepotřebují, těch si můžete 
nakoupit kolik plechovek chcete, 
nebude vám to nic platné.

Vlastně i v tom prohnilém so-
cialismu jste mohli měnit svět. 
Tvořivě budovat a konstruktivně 
kritizovat. (Jako dnes.) Ale ne-
museli jste se dívat, jak ze země 
odcházejí stovky miliard, které 
ovšem Unie počítá nám, do naše-
ho bohatství, že už ho prý máme 
dost a musíme víc platit. Ano. 
Tak funguje Evropská socialistic-
ká unie v kapitalismu.
Dnes můžeme ale vstoupit do 

politiky. (To šlo i tenkrát.) Mezi 
tyhle lidi, abychom… jim tam dě-
lali křoví. (Jako tenkrát.) A buď 
se k nim postupně (potupně) 
přidat, nebo se zanedlouho zne-
chucení vrátit tam, odkud jsme 
přišli. Protože pravda nikoho ne-
zajímá, když mluví peníze... (Za-
tímco tenkrát mluvila strana, to 
je pravda, v tom je rozdíl.)

Ale kdo ví. Možná jsou pravda i láska 
dávno zprivatizované. Možná jsou v 
moci hlídacích psů demokracie a ti 
je předvádějí jako cvičené opičky 
v klecích svých médií, aby tančily 
podle jedněch správných not ty 
jedině správné tance o tom, koho 
smíme a musíme mít rádi a koho 
smíme a musíme nenávidět. 

Ale kdo ví, možná se pravda s 
láskou nedají tak snadno ovládnout 
a dělají vše pro to, aby jim nikdo 
nevěřil. 

Přinejmenším to tak vypadá...
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HÁDANKA

Je spousta tlustých knih přecpa-
ných vznešenými slovy, které po 
přečtení zavřete a nic, jste jako 
předtím, než jste začali číst, mož-
ná jen maličko unavenější. A pak 
jsou i krátké textíky, vtipy, glosy 
a jiné slovní hříčky, které máte za 
pár vteřin přečtené - ale ve va-
šich hlavách se cosi pohne, cosi 
tam přeskočí, nějaká výhybka 
nebo spoj, a vy, když se přesta-
nete smát nebo kroutit hlavou, 
jdete dál životem o cosi bohatší.
Tohle jsem musel dát přečíst 

svým dětem - a byl jsem zvěda-
vý, jak dopadnou, jestli některé z 
nich projeví svobodný rozum, a 
nebo zůstanou oba svázaní vzdě-
láním. 
Takže:
Na břehu řeky stojí pes a 

na opačném břehu leží kus 
masa, voňavého, krásného - a 
pes má hlad. Jenže široko da-
leko není žádný most, není tu 
žádná lávka ani loďka, nic, s 
čím nebo na čem by se mohl k 
masu dostat, a přeplavat řeku 
nesmí. Jak se tam dostane?

No, nedostane se tam, říkáte 
po krátkém (nebo dlouhém) pře-
mýšlení?
Dostane, napovídám tedy.
A jak? Vzdáváte se. Most ani loď-

ka tam není a přeplavat nesměl.
Nesměl. Ale přeplaval...
Tak buďme jako on. 
Aspoň někdy. 
Aspoň občas buďme rozumně 

svobodní.



Vstávej, chlape    č. 2, ročník 1.

Michel Angelo

Víte, co je     
umění?

Nejste si jistí? Nevíte a spoléháte 
na odborníky? Myslíte, že umění 
jsou třeba ty fleky a čáry na plátně, 
nebo hromady plechu, hlíny, písku 
a případně hoven na zemi, či různé 
objekty z více či méně leštěných 
kovů, ze dřeva a podobně? Všechno, 
u čeho vůbec netušíte, co to může 
být, jestli brouk, rozkvetlý vítr, nebo 
marťan na kole? 

Takže ano i ne, možná všechno 
a třeba nic, protože umění je ne-
uchopitelné, nemá žádný přede-
psaný tvar ani tvář, není jasné a 
nemusí být krásné, není jisté a 
nemusí být čisté, může všechno a 
nemusí nic, prostě miláček bohů, 
ale budiž nám alespoň drobným 
vodítkem, že plným a nepochyb-
ným etalonem ryzího, opravdové-
ho a vrcholně dokonalého umění 
je, uplácat z řídké stolice krychli. 
Protože to je… skutečně umění! 
(V modernějším smyslu by krych-
le mohla mít v podstatě libovolný 
tvar, podle svobodně originální-
ho pohledu umělcova individua.)

Ale pozor! Není to jen takhle 
(málo) složité. Jestli umíte vzít 
fotografii nakreslit její kopii tak, 
že kamarádi žasnou a příbuzní 
jásají, máte jakousi dovednost, 
ale nejste umělec. Ani umělkyně. 
Ani umělouna, nebo jak se to říká 
u jiných pohlaví… Dovednost už 
nestačí. Dokonce jako by někdy 
skoro překážela – a vrcholem už 
není dokonalá krychle, ale INDI-
VIDUÁLNĚ rozplizlý patvar toho 
řídkého objektu. Ono to kdysi (u 
někoho) dávalo smysl, přestoupit 
od (dokonalé) dovednosti ke zob-
razování svého nitra, svých poci-
tů, emocí, nálad (všechna tři slo-
va znamenají to samé, ale mně to 
zní lépe; sorry). Ovšem dělo se to 
z vnitřního pnutí a hlavně proti 
všem zvyklostem a pravidlům. 

V dobách předfotografických to 
muselo být zjevení. Proč malovat 
fleky místo skutečnosti? Kdo to 
kdy viděl, malovat, co nikdo ne-
vidí? Koho to zajímá? 

A přesto se takoví našli, co ma-
lovali neviděné.
Dnes máme svět obrazově za-

znamenaný zdola i shora, zleva i 
zprava, zepředu i zezadu, prostě 
jak to známe, takže by dávalo i 

 
Slovník říká, že umění je součástí lidské 
kultury a pochází od slova uměti, řecky 
τέχνη, techné, čili řemeslná technika, v 
širokém slova smyslu užitečná doved-
nost, kterou neovládá každý a které je 
třeba se naučit, v užším smyslu je pak 
více kladen důraz na tvořivost, originali-
tu a individualitu umělce. 
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smysl někam se od dokonalého 
popisu posunout. Jenže když dva 
dělají totéž, většinou jde jeden 
zepředu a druhý zezadu. A to 
není stejné! Možná podobné, ale 
mnohdy je to druhé jen jakousi 
imitací prvního, postrádající to 
hlavní a rozmazávající efektní 
podružnosti. A hledají se stále 
nové přístupy a způsoby, takže 
dnes výtvarná díla mají – a musí 
mít – výklady a komentáře. Aby-
chom poznali, že to cosi je nejen 
něčím jiným, než čím to je, ale 
že to také je něčím jiným, než 
co to připomíná; že ta hromada 
suti nebo shluk fleků vyjadřuje v 
(autorské) skutečnosti autorskou 
skutečnost. Ano. I takhle může 
znít vysvětlující popis, který bývá 
často také jen hromadou verbál-
ní suti. U slov ale každý tuší, že 
cosi znamenají, a přijímá ten vý-
znam, i když mu vůbec nerozumí. 
To nás školy učí bezvadně.
Umění je záhadné. A ještě zá-

hadnější jsou umělci. Pro své 
okolí, ale ještě víc sami pro sebe. 
Vezměte si třeba Tondu. Od po-
hledu hejsek a floutek, co se buď 
nahlas chechtá, nebo byste řekli, 
že má pár minut do sebevraždy, 

občas i krátce po ní. Alkohol 
nesnáší ale pije, je mu všech-
no jedno, ale hádat se umí 
bezvadně, prostě podivín a 
v podstatě budižkničemu. A 
pak máme Terku, vymydle-
nou a perfektně nastrojenou, 
která umí hned sáhnout, kam 
se to hodí, a říct, co se má, 
nebo ukázat přesně tam a 
tolik, kolik je právě potřeba. 

Prostě kráva, řekli byste. A tihle 
dva, tenhle Tonda s Terkou jsou 
umělci. Poznají, jak se která bar-
va jmenuje, čáru dovedou vést 
tak zajímavě klikatou, jak chtějí, 
a zamazat plochy tak, aby vedle 
sebe nějak vypadaly. 

A tím se všechno mění, tím se z 
krávy a zoufalce stávají jiní lidé.
Tonda míchá fleky s čárami a 

trpí při tom, před tím i po tom, 
protože se mu nedaří na plátně 

správně zobrazit to, co se mu v 
životě nedaří ani náznakem pro-
žít. Celý je z toho zkroucený a ne-
šťastný, ale tvoří a maže a cáká 
a stříká a čmárá, podle nálady a 
podle toho, co má právě po ruce, 
a když se pak na svá díla kouká, 
zdá se mu, že nestojí za nic, že 
on sám stojí za prd a celý svět že 
stojí za hovno. Ale uplácat krych-
li jej nenapadne.

To Terka je jiná. Terka ví, co 
chce, a dělá, co se má. Hezky 
spojit čáry umí a ví, co se stane, 
když dáš barvu k barvě a přes to 
kalhotky. Nebo mrtvou kočku. 
Nebo ropnou skvrnu, dětský zub 
nebo cokoli jiného, co právě letí. 
(Kalhotky letí pořád, to je tako-
vá jistota, když dojde inspirace.) 
Terka tvoří hezky s rozmyslem a 
cílevědomě. Umí mluvit, což také 
umění, a dovede svá díla popsat 
tak, že i znalci najednou koukají, 
co vidí. A Terka hned vystavuje a 
brzy i prodává a dostává zakáz-
ky, protože když tam něco našli 
znalci, tak to tam musí být, říkají 
si správci rozpočtů, když ukrajují 
část peněz na podporu (Terčina) 
umění. A už to jede, už to sviští, 
jako mýdlo po kluzišti, Terka má 
zanedlouho spoustu známých, 
kteří mají další spousty známých, 
a musíme si pomáhat, to je jasné, 
takže galerie vystavují a sem tam 
i něco koupí, ona vede umělecké 
workshopy a pořádá zájezdy za 
uměním a tu vyrobí to a tam tam-
to, po čem touží movité firmy a 

 
Když jeden padělatel namaloval desítky obrazů, které ani znalci nedokázali rozeznat od pravých děl, prodával je pár tisíc za kus – a 
musely se všechny zničit. Protože… By okrádal autory? To už těžko. Tak majitele pravých obrazů? Ale jak? Když padělám peníze, 
tak ano, zneužil jsem víry v nic (papír, nebo dnes už ani ten ne), čemu dala cenu právě ta víra. Ale umělecké dílo není nic. Umělec-
ké dílo je dílo. Nebo je to nic a cenu mu dává až naše víra, že to má cenu? Možná, když cenné originály dokáže skvěle napodobit 
jakýsi „mazal“? A (prakticky) stejný originál má tisíckrát, nebo milionkrát vyšší cenu než (prakticky) stejná kopie. Proč? Protože… k 
tomu jistě existují vysvětlení, kterým ale neporozumíte. A právě tak to má být, tak je to správně, tak se to v těch kruzích vlní. Jak?

 
Jeden neznámý malíř a restaurátor namaloval pro bývalého cirkusáka desítky obrazů, které si od něj přes galerie a znalce koupilo 
pár známých (a více neznámých) lidí. Za milion, za dva… A tenhle malíř pak musel utéct kamsi na Kanárské ostrovy, když se dozvě-
děl, že ho chtějí zlikvidovat, a policii mimo jiné řekl, že ho ten bývalý cirkusák hodně bil flaškou přes zadek, když už nechtěl obrazy 
dál malovat. Zúčastnění znalci to nechtějí komentovat a vidí v tom jakési spiknutí, a maličko jim nahrává, že policie požádala 
Národní galerii o přezkum obrazu, který jejich znalec označil za diletantský padělek, a galerie po všech rozborech rozhodla, že se 
zcela jistě jedná o pravé dílo. A to nezkoumali jen ty čáry a fleky vpředu, to se zkoumá stáří dřeva a použité materiály a spektrály 
a chromatosekvence a tak dál. To už není žádné: Já to cítím tady! 

 
Nebo jiný mazal prý za tři roky namaloval asi 180 obrazů a obohatil se tak zhruba o dva miliony korun, čili jeden obraz asi za deset 
tisíc korun. Zmetek! Malování měl prý za koníček a našly se u něj odborné knihy, ze kterých studoval své vzory, maloval na plátna 
z bazaru, tempery přetíral matným akrylátem, aby to vypadalo jako olejomalba, a foukal na obrazy prach z vysavače, aby působily 
staře. Na některé obrazy byly dokonce vydány i znalecké posudky, které je označily za pravé. Ale přišlo se na něj. Jednak byl trh 
náhle zaplaven určitými obrazy, což vzbudilo podezření, a také se na policii obrátil zájemce, který mu jaksi nedůvěřoval. Zmetko-
vi. A skončil jako zmetek. Ovšem kdyby namazal stovky vlastních obrazů, které by odborníci po letech prohlásili za echt kumšt a 
prodávali je pak za statisíce nebo miliony, byl by slavný (in memoriam) a oni šikovní obchodníci. Ale to by musel dodržet tradici.



Vstávej, chlape    č. 2, ročník 1.

společnosti a instituce, nic ohro-
mujícího, často ani dobrého, ale 
v pohodě – když je to od uměl-
kyně, která vystavuje v galeriích, 
tak to je umění a tak je to skvělé, 
mnohem lepší, než mazanina od 
kohosi neznámého...

I Tonda maloval. A kreslil. A 
mazal a čmáral a stříkal a prá-
šil a skládal a lepil k sobě poci-
ty (deprese) a zážitky (bláznivé) 
a vjemy (překroucené) a vidiny 
(zmatené), znovu a znovu, jinak 
a jinak a zase jinak, aby se v tom 
poznal a našel uspokojení, které 
tam ale nebylo nemohlo být, a 
tak sem tam namaloval i cosi 
příjemného, co jej sice uspo-
kojovalo ještě méně, ale mohl 
s tím získat práci, zakázky, 
třeba rozevláté postavy na 
zeď v hospodě, a v jiné zátiší 
s jelenem a malé děti v bytech 
kamarádů, aby měli na zdi pa-
mátku, a helmy s lebkou a pro 
mlékárnu krásné zátiší s myš-
kami na igelitku, pivní etiketu 
a spoustu dalších malých věcí, 
za které dostal v průměru asi 
padesát korun za hodinu prá-
ce, před odečtením nákladů, 
a tím depresivnější pak byla 
jeho vlastní díla, taková, jaká 
se mu rodila v představách, 
neveselá a místy až temná, 
jimiž postupně (potupně) zapl-
nil sklep a teď maká ve fabrice, 
neboť po letech rezignoval a jen 
občas cosi ještě namaluje, když 
ho někdo požádá – a zaplatí mu 
aspoň barvy a plátno; víc stejně 
nikdo platit nechce, protože ma-
líři jsou přece bohatí a koupou se 
v šampaňském a snídají kaviár a 
modelky jim dělají snídaně a po-
těšení a svačiny a potěšení a obě-

dy a potěšení, ty nejlepší při-
dávají sex i ke svačině… No 
vy byste takovému nemravo-
vi, co si takhle žije, cpali svo-
je těžce vydřené peníze? No 
nežije. Ale kdysi, před lety by 
možná rád. Aspoň chvíli. As-
poň jednu takovou svačinu. 
Aspoň občas.
Tak tenhle Tonda se sklepem 

plným obrazů, i když sklep je 
popravdě spíš komůrka, ale ob-
razů tam je dost. Ne snad stov-
ky, ale dost. Desítky určitě. Tak 
tenhle Tonda měl prostě smůlu. 
Ne proto, jak maloval, i když jeho 
obrazy jsou… depresivní, řekně-
me. Prostě nic, co byste si chtěli 
pověsit doma nad pohovku. Ale 
to by nevadilo a právě naopak, 
měl by s tím k úspěchu jistější 
cestu. Ono kdyby na jeho plátně 
bylo jiné, správné jméno, pořídi-
la by si je spousta lidí. Nebo spíš 
firem, organizací, institucí... Aby 
na to měly, protože taková díla 
se nekoupí za pár korun, jako ta 
jeho. A nebo by musel vydržet. 
Jíst jen občas a kašlat na rodinu 
a jen malovat a malovat. Neměl 
by se pak lépe, možná spíš hůř, 
ale kdyby včas potkal správného 
člověka, děly by se věci.

Tak to prostě chodí. Kdo chce 
domů něco hezkého, koupí si 
krásný obraz za pár, nebo za dva 
páry stovek v supermarketu. A 
kdo chce něco lepšího, kdo by se 
rád doma díval na umění, ten… 
Musí k odborníkům. Protože kdo 
dneska pozná, co je umění a co je 
jen trapná mazanina? 
Ano Aničko, to je správná otáz-

ka!

Nikdo.
Ano Aničko, to je správná odpo-

věď!
Ale jsou takoví, co dovedou 

proměnit cokoli (měl by to stát 
v uvozovkách, jenže ona to je 
nejspíš úplně pravda) na ozdo-
bu galerií. Pokud má k dispozici 
galerie, když má dostatek času 
a prostředků – a když objeví ono 
cokoli a když toho je dost. Aspoň 
pár desítek kousků. Ne, že by 
menší množství bylo nutně špat-
né, ale nějak by to nestálo za to. 
Protože ono se to musí totiž hlav-
ně vyplatit!
Ale co by to bylo za text, kdyby 

končil smutně? Kdo by ho chtěl 
číst? Kdo by tomu věřil? Dobrý 
konec se přece dá vždycky na-
jít. Jen musíte hledat. Jako našla 
Terka Tondu. To už měla i vlastní 
galerii a rozhodla se najít a pod-

pořit něco nového. Myslela 
někoho, ale řekla něco. Nebo 
kdo ví, jak to vlastně myslela...
Autorů, jako je Tonda, zajíma-

vých a naprosto neznámých, 
jsou… desítky? Stovky? Tisí-
ce? Galeristé vědí, nebo by to 
jistě uměli odhadnout. A Terka 
Tondu odhadla a pomohla mu 
a pár pláten od něj koupila. Za 
pár korun, z jejího pohledu. 
Tondovi z toho ale šla hlava 
kolem, jak se nad ním najed-
nou vyjasnilo a on konečně 
uspěl a prodává. Obrazy! 
A jak to bude dál? 
To se uvidí. Terka občas něco 

koupí, něco vystaví, někde do-
mluví recenzi, pomalu, zvol-

na, opatrně a nenápadně. A když 
se pak takový (nebo jiný) Tonda 
uchlastá, ožení nebo jinak zajde, 
ona odkoupí celý zbytek jeho 
pláten, aby jako neskončily na 
smetišti, aby po něm něco zbylo, 
nebo aby si rodina (či pozůstalí) 
mohli udělat hezkou dovolenou 
pod stanem. A dílo pak žije vlast-
ním životem. Vlastně se teprve 

 
Zajímavá je příhoda, které nemusíte 
věřit, ale je pravdivá, když jedna mla-
dá výtvarnice dala kamsi do prodeje tři 
své obrázky, po dvou tisících, a nějaký 
čas tam visely, potom byly na vedlejší 
stěně, pak pod pultem a skončily kde-
si ve sklepě, než si je autorka vyzvedla 
– a dala je do skutečné galerie, kde se 
prodaly během relativně krátké doby 
za třikrát dvacet tisíc, tuším. Ale přesná 
částka není podstatná, bylo to prostě 
řádově víc – a prodaly se. Protože… Ga-
lerie! Tam to už totiž musí být umění, 
takové to skutečné, myslí si zákazníci – a 
platí. A kdyby pod tím samým obrazem 
bylo jiné jméno, řád by se ještě posunul. 
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Viděli jste film Maudie? Je o ženě, lehce 
bláznivé a postižené, která maluje malé 
obrázky, nebo později krášlí dům chlapa, 
u kterého za byt a stravu slouží, zatímco 
on ji za ty počmárané zdi občas jednu 
vrazí, než se objeví galeristka, novinářka 
nebo co to z města, která… No, a taky 
se ti dva vzali a Maudie se stala slavnou 
a úspěšnou. Ve filmu z toho po pravdě 
galeristka skoro nic neměla, ale… Když 
se Maudie stala známou, kupovali její 
obrazy kolemjedoucí turisté kus za tři 
dolary, v posledních dvou, třech letech 
života dokonce za sedm až deset dola-
rů. Nádhera. A když umírala, objednal si 
dva její obrazy Bílý dům, za prezidenta 
Nixona. A po její smrti vystoupala cena 
jejích obrazů na desítky TISÍC dolarů. A 
tomu se říká… Štěstí? Že by? 

 
Je prostě mnoho povolaných, ale málo 
vyvolených. Ale když si vás vyvolí šikov-
ná parta, do smrti už nemusíte mít hlad. 
A oni také něco vydělají. Opravdu krás-
ný příběh! Skvěle se prodává...

jakoby probouzí, když jsou ob-
razy tu a tam i jinde vystaveny, 
když se tam a tu i jinde zaplatí 
jejich recenze, pořád zvolna, ale 
už rychleji, silněji a cíleněji se 
zkouší, co to udělá, jaké budou 
reakce a kolik zákazníků otevře 
šrajtofli víc. A víc, a ještě víc… 

Že přeháním? Že i galerie kra-
chují a šikovné Terky jsou pros-
tě šikovné a tohle si nezaslouží? 
Tak jistě… Ale kdybych nepřehá-
něl, vypadalo by to snesitelně. 
Při čtení. 

A čekali byste, že se takhle mo-
hou z obrázků chlapa, co kdysi 
v minulém století fotil ženské 
aparátem vlastní výroby, protože 
ho fascinovalo, že jsou, a fotil je 
všude, na ulici, před obchodem, 
v obchodě i za plotem, a fotky 
se mu válely doma po zemi, tak-
že vypadají, jako by prodělaly 

těžkou chorobu, 
poškrábané, fle-
katé, tam rozma-
zaný zadek, jinde 
černé rameno s 
kusem tváře a 
dál přesvícené 
nohy od sukně k 
botám, tak věřili 
byste, že se z ta-
kových snímků, 
kterých si před-
tím nikdo nevší-
mal, mohou stát 
ceněné artefak-
ty; dokonce nato-
lik ceněné, že si 
je dnes může dovolit jen… oprav-
dový boháč. Poté, co se jich ujal 
opravdový odborník a obchodník 
v jednom. 
Protože díky tomu za sebou mají 

odborné zhodnocování a jejich 
cena už nepůjde dolů. 
A to se pak šrajtofle otevírají 

samy, úplně dokořán.

Lepší? Konec? 
A zbývá už jen poradit ne-bohá-

čům: Nekupujte drahé umění! 
I když… Co v umění znamená 

levné?  
Tedy jinak: Pokud chcete krásný 

obrázek, běžte do supermarketu. 
To vlastně už víte a děláte. Ale 
pokud nechcete mít doma zeď 
jako tisíce jiných, pokud vám sé-
riově chrlené emoce tak trochu 

vadí a zároveň nemíváte 
před výplatou na účtech 
vymeteno, kupte si ori-
ginál. Ale od nějakého 
Tondy, nebo kohosi jiné-
ho, neznámého. Jakýkoli, 
který se vám bude líbit, 
který vás osloví, který 
ve vás cosi vyvolá, po 
kterém se vaše oči rozu-
tečou a nebudou k zasta-
vení. A můžete ho brát i 
jako potenciální investici. 
Na stěně bude za obraz, 
úplně stejně, jako by byly 
ty stokrát, nebo tisíckrát 

dražší, se správným podpisem 
dole, ovšem… s tímhle k vám 
navíc zavítá i vzrušující napětí, 
jestli… třeba... náhodou… pro-
tože co když... si toho autora na-
konec vybere (nebo už vybral) 
kdosi jiný, důležitý, odborník a 
galerista, jako je Terka, co už ví 

a umí… udělat z (šikovného) ma-
zala (slavného) umělce, nebo z 
řídké stolice krychli. 
A kdyby ne? Tak co? Ty roky 

vzrušení a napjatého očekávání 
vám nikdo nevezme. A jestli jste 
si za ušetřené peníze koupili tře-
ba předplatné dobrého časopisu 
pro chlapy, pár sudů moravského 
vína, manželce nové auto nebo 
manželovi šicí stroj, udělali jste 
dobře.

A ještě otázku: 
Připadáš si jako znalec? 
Můžeš se vyzkoušet:
Odhadni, které z ilustrací u to-

hoto článku jsou od umělce a 
které stvořil bezvýznamný ma-
zal. (Všechny jsou od jednoho 
mě. A nejsou to obrazy, tak mě 
nepodezírej, že celý text účelo-
vé kňourám, jak těžké je prosa-
dit se. Nekňourám. Jsem v nitru 
naprosto klidný a smířený s tou 
zvrácenou bídou kolem nás. Ani 
žádná Terka-galeristka se mi ne-
líbí. Ani mě nezajímá. Fakt ne.)



Vstávej, chlape    č. 2, ročník 1.

Vykadit rakovinu? 
Jako fakt? 
A utopit depresi by nešlo?
Já tomu náhodou věřím.
Čemu?
Tomu alternativnímu léčení.
Blbost!
Tak jo, nezní to moc odborně, 

ani lékařsky a vznešeně už vůbec 
ne, když se někdo snaží vysvětlit, 
že ze sebe tělo může na základě 
speciálního detoxikačního postu-
pu vyloučit intoxikované tkáně...
Aha. (smích) A to říká kdo?
Potvrdí to prej každej, kdo se 

trochu věnoval ajurvédským léči-
vým metodám.
Aha. Když dostane vycházku, že 

jo. (smích) 
A prej když se před pětadvace-

ti lety začalo říkat, že nemoci 
jsou ovlivněný psychosociálně, 
tak to naše svatá západní medi-
cína označila málem za kacířství 
a všichni se tomu smáli. Skoro 
všichni. A dneska, jak je tohle 
jenom možný, dneska je tahle 
definice oficiálně přijímaná a re-
spektovaná. Takže možná tak za 
deset, patnáct let budeš taky ký-
vat, že to je přece jasný.

Je to blbost. (beze smíchu)
Jasně. Ale kdyby k tomu byly 

grafy a tabulky a spousta prázd-
nýho žvanění, budeš to brát váž-
ně. Ale u takových věcí moc ne-
máš na vybranou.
Vždycky máš na vybranou.
U očkování ne.
Očkování je snad jasný. To je po-

třeba.
Jo, ale...
Jaký ale?! To je jasný! Akorát my 

už jsme zblblí, protože jsme nikdy 
neviděli ty nemoci a už se jich ne-
bojíme. Teda vy. Já se bojím.
Ale víš, co do nás v těch vakcí-

nách cpou? A jaký to má vedlejší 
účinky?!
Tak to máš u všeho. Nic není sto-

procentní. Ani v medicíně. Vždyc-
ky se může někdo najít, u koho 
to dopadne špatně. Jeden z milio-
nu. Ale nechat dítě onemocnět je 
mnohem horší.

Nojo. Ale... Já tomu nějak nevě-
řím, že to je nutný, že to nejsou 
jenom prachy. Nebo hlavně pra-
chy. Vždyť ten autismus, to přece 
není normální, kolik toho teď je...
A kolik toho není! Díky očková-

ní…
Já jsem o tom četl nějaký věci…
Nemáš číst nesmysly!
No právě, teď co jsou nesmysly? 

Hele, v roce 1975 byl autista je-
den člověk z pěti tisíc lidí, v roce 
1985 jeden z dvou a půl tisíce a 
v roce 2007 jeden ze sto padesáti 
a dneska jedno dítě z osmdesáti 
šesti.1 Nebo tak nějak. To jsem 
se naučil zpaměti. Přibližně. (bere 
si mobil)
Já umím z paměti řeckou abece-

du. To je alfa, beta, gama, delta, 
epsilon, dzeta, eta, theta…
To je nárůst o šest tisíc procent! 

Za třicet let. 
A může za to očkování. Jasný... 
Já ti něco přečtu: (čte z mobilu) 

Jiří Y. Dolesil-Horežal

JAK 
vykadit 

rakovinu

Fiktivní rozhovor 
o velmi  skutečných 

problémech
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Občas je možné se doslechnout, 
že je dobré po očkování podávat 
hořčík, neboť prý uzamyká glu-
tamátové receptory v mozku a 
zabraňuje nekontrolovatelnému 
toku glutamátu do nervových 
buněk, jehož výsledkem jsou po-
stvakcinační reakce. Jenže po-
kud by to byla pravda, pak člo-
věk, který neužívá hořčík, by měl 
problémy s glutamátem obsaže-
ným v potravinách nebo s vlast-
ním glutamátem, protože lidské 
tělo si také určité množství samo 
syntetizuje. Glutamát se přidává 
pouze do některých vybraných 
vakcín v minimálním množství 
jako stabilizátor. Množství gluta-
mátu ve vybraných vakcínách je 
tak nízké, že nikdy nebyl proká-
zán jeho škodlivý účinek na orga-
nismus jako výsledek očkování. 
V běžně používaných vakcínách 
se s ním prakticky nesetkáme a 
v rámci dětského očkovacího ka-
lendáře se nepoužívá žádná vak-
cína s glutamátem.2
Dobrý.
Zní to hezky odborně, viď?
Dá se říct...
Takže teď víme, že glutamát 

ve vakcínách neškodí a vakcí-
ny s glutamátem se nepoužíva-
jí. A ten „nekontrolovatelný tok 
glutamátu do nervových buněk, 
jehož výsledkem jsou postvakci-
nační reakce,“ to je asi jen tako-
vá legrace, nic skutečnýho, když 
přece všichni víme, že „nikdy 
nebyl prokázán škodlivý účinek 
glutamátu na organismus jako 
výsledek očkování“. A tomu mám 
jako věřit, jo?
Nemusíš. Ale kdyby se neočko-

valo, tak ještě dneska umíraj 
malý děti na nemoci, který díky 
očkování už prakticky neexistují.
Aha. Ale na co teda pořád další 

a další očkování, když ty nemoci 
už nejsou?
Tak jsou pořád, to je jasný, pro-

tože nic, ani žádný očkování, ne-
může být stoprocentní.
A proč nemůžou neočkovaný 

děti mezi ty očkovaný, do školek 
a tábory a tak, když ty očkovaný 
jsou přece chráněný, ne? 
Tak nejsou, úplně, všechny, pro-

tože nic, ani žádný očkování není 
stoprocentní. To je tak těžký to 
pochopit?!
Aha. Takže sice nechrání, ale 

chrání. Ale některý děti se očko-
vat nemusej? A který? Podle 
čeho se vybíraj? A proč o tom, 
jestli tvoje dítě bude nebo ne-
bude patřit mezi ty vyvolený, co 
se očkování vyhnou, nerozhodne 
jeho ošetřující lékař, ale jedině 
epidemiolog? 
Protože jinak bysme asi neměli 

dostatečně očkovanou populaci.
Aha. A když si k nám přijedou 

vybrat imperiální dluh různí ute-
čenci z Afriky a blízkýho výcho-
du, nebo když k nám přijedou 
pracovat cizinci někde z Mongol-
ska nebo z Ukrajiny a tak, tak se 
jejich očkování vůbec neprověřu-
je – a nikomu to nevadí. 
Tak určitě to někomu vadí. Třeba 

hygienikům...
No ale proč teda neřvou v médi-

ích, že to takhle nesmí bejt? 
Proč by to psali do novin?
Aby je někdo obvinil z rasismu, 

šovinismu, xenofobie a nacismu.

Ty máš dost.
Dost čeho? Toho bordelu tady? 

Ty cizince sem stejně tahaj jedi-
ně proto, aby se naše platy nikdy 
ani nepřiblížily těm, co berou 
naši staro-unijní spolubydlící v 
tom krásným společným evrop-
ským domě. A my tady makáme 
za čtvrtinu a platíme v obcho-
dech stejný ceny. Za horší věci. 
Jak je to možný?
Protože jsme rasisti. Ty seš rasi-

sta! (smích)
Nejsem. I když... Každej normál-

ní člověk je dneska tohle všech-
no. Aspoň podle absolventů těch 
nových univerzit, co nám tady šíří 
mezi prosťáčky vysokoškolský ti-
tuly. Dřív na to byl akorát VUML, 
teda Vysoký učení marxismu-le-
ninismu, ale dneska už máme ta-
kových vysokých učení mnohem 
víc, protože dneska potřebujeme 
mnohem víc takhle speciálně vy-
školených blbečků, co se naučili 
věřit těm mediálním odborníkům 
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a hezky to papouškovat a poučo-
vat nás, nevzdělaný hlupáky, že 
čím hůř, tím líp, a nikdy jinak.
Nechtěls náhodou vykadit rako-

vinu? 
A pak na chvíli spadla ta same-

tová opona a najednou úplně jiná 
scéna, herci dostali jiný kostýmy 
a říkali jiný texty, ale hraje se po-
řád dál, stejná komedie.
Seš kašpar a máš roli kašpara. 

To žádná opona změnit nemůže. 
(smích)
Jo. A ten ředitel jakýhosi ústavu, 

co prohlásil, že se u nich vyráběl 
novičok, to je taky kašpar? Že ho 
za to vyhodili. A když nám tady 
po dálnicích demonstrativně ces-
tujou vojska země, která už tolik 
let šíří po světě mír a demokracii 
bombama a státníma převrata-
ma, po kterých z těch zemí zůsta-
nou ruiny, tak my jim tleskáme a 
vůbec nás nezajímá, co že to tam 
na východě mají pořád za cviče-
ní, ze kterých se vojáci nevracejí. 
A bojujeme s koronavirem. A s 
Ruskem. Kašpaři.
Však Rusko je agresor! Vem si 

ten Krym! Třeba...
Já ho nechci! Ale vem si Koso-

vo. Třeba. Ohromná americká 
základna. Jaká náhodička! A ten 
projekt na americkou základnu 
na Krymu taky nikdo nikdy nepo-
přel!
Nesmíš jim věřit. Rusové lžou! 

Víc než Čínani!
Jo. Jasně. Za všechno můžou ti 

hnusní Rusové – a hlavně Putin. 
Jo, náš největší, úplně zásadní 
problém se jmenuje Rusko. A ten 
náš upřímnej a pravdomluvnej 
generál, co byl na začátku karié-
ry ochotnej hnát svoje vojáky na 
jatka západním směrem a dnes-

ka se chystá je hnát na východ 
– a jestli se poměry znovu pro-
mění a my zjistíme, že máme s 
Ruskem mnohem víc společných 
zájmů než se Amerikou, požene 
je klidně kamkoli jinam, kam mu 
ukážou, tak... To je guma se zele-
ným mozkem, i kdyby uměl řec-
kou abecedu nazpaměť pozpátku 
Jo. A tvůj bůh je Okamura. Nebo 

Zeman. (smích)
Tobě vadí už jejich jména, co? A 

znáš je? Jenom z toho, cos o nich 
četl. Dobrý… 
A ty snad znáš Pavla?
A když budou psát, že nás osvo-

bodili Němci, za chvíli tomu bu-
deme taky věřit. 
A ty znáš Pavla?
Komu patří média? Když si vy-

bereš správně blbě vzdělaný lidi, 
nemusíš jim ani říkat, co mají 
psát. Takových je vždycky dost.
Ty máš dost. Měl by ses jít vy-

srat. To ti pomůže. Proti rakovině 
teda asi ne, ale uleví se ti.
Teda pokud nebudou mít smůlu 

a to očkování je nezabije úplně. 
Jen hezky vygumuje. 
Tak to víš, nic není stoprocent-

ní... (smích) 
Ale nemalujme čerta na zeď. 

Očkování je prospěšný a ani lé-
kaři by o něm do svých zpráv 
neměli žádný takový čerty psát. 
Abysme nebyli zbytečně vyplaše-
ní.
Očkování JE prospěšný! To ví ka-

ždej. Teda až na pár bláznů, co 
chtějí vykadit rakovinu. (smích)
Jo. A nebo se chtějí živit skuteč-

nýma potravinama a ne nějakou 
průmyslovou produkcí. Ale to 
přece nejde, to dá rozum, to pře-
ce všichni víme...

Jasně. Středověk už byl. A mně 
není líto, že už není.
Jako všichni víme, že autismus 

je VROZENÁ porucha mozku.
No a?
Takže pokud si přečteš, že pro-

blém autismu spočívá převážně 
ve střevech a je třeba dosáhnout 
zhojení a obnovení trávicího 
traktu, budeš se smát. 
Nahlas.
A když si dál přečteš...
Nebudu to číst dál!
Jo. Jasně. To jste vy chytří, co už 

všechno víte. Ale my, blbí, čteme 
dál, že tohle říká paní, co má dvě 
děti s autismem, ale nestrčila je 
do ústavu a hledala a pátrala a 
ptala se, všude, takže i tam, kde 
se  správně vzdělaní lidé nepta-
jí, a nakonec její syn, co měl jako 
předškolák diagnózu regresivní 
autismus , dnes dělá atletiku, má 
IQ 136 a číst a psát se naučil sko-
ro sám, a její podobně postižená 
dcerka ráda tancuje a má prej 
velmi jemné sociální cítění a jez-
dí na kole a na bruslích a tak. 
Takže dobrý, ne?
Jo. Dobrý to bylo na začátku, 

před očkováním. Před třetíma 
narozeninama byl ten kluk ještě 
v pohodě... 
Ty to čteš!
Já řeckou abecedu zpaměti ne-

umím. 
A nějakou studii o prospěšnosti 

očkování tam nemáš?
Poslouchej… Ten kluk se pak, 

ve věku dvaačtyřiceti měsíců 
propadl zpátky na úroveň dítě-
te starýho patnáct až osmnáct 
měsíců. Přestal se smát, hrát si, 
mít o cokoli zájem, byl dezorien-
tovanej a propadal úzkostným 
záchvatům, přestal reagovat na 
jméno, točil se do kolečka, běhal 
a nedal se zastavit, pořád v po-
hybu, nesnášel doteky ani světlo 
nebo ruch, a když zafoukal vítr 
nebo kolem projelo auto, hned si 
zakrýval uši, ostrý zvuky ho bo-
lely, rukou se bránil před očním 
kontaktem a cizí děti se k němu 
nesměly vůbec přiblížit a trpěl 
urputnou zácpou, stolice byla 
světle šedá, zapáchající po síře 
nebo čpavku, byl úplně bledej, 
tmavé kruhy pod očima, díval se 
často do prázdna, zničeno nic se 
smál nebo bezdůvodně uchichtá-
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val, pohyboval se a choval jako 
opilej, strašně se potil a pot za-
páchal.
Nemáš něco veselejšího?
Ale od pediatra se na přitom za-

čátku dozvěděli, že pohoda, žád-
nej důvod k neklidu, že nejspíš 
má jenom nějakou virózu nebo 
co. A ten kluk propadal do píska-
výho, neutišitelnýho encefalytic-
kýho pláče...
Encefalytickýho pláče! To nevy-

myslíš... (křečovitý smích) 
To píšou i v tom jejich letáku. 

A nemohl spát na zádech, křičel 
a propínal se do luku, měl opa-
kované záněty středního ucha, 
samá antibiotika – a přestože byl 
očkovanej proti černýmu kašli, 
ve dvou letech ho prodělal. Pro-
tože... (ticho)
Co?
Čekám, kdy řekneš, že nic není 

stoprocentní.
Tak je to pravda.
Tak asi proto zůstávali doktoři v 

klidu a matce naznačovali, že je 
hysterka. A pak přišel ten regres, 
ten propad zpátky ve vývoji, a 
potom už jen diagnóza autismu, 
„se kterým se nedá nic dělat“.
A co jako. Nikdy nevíš, po čem 

ztloustneš, bych řekl, kdybych 
byl cynik... Ale neřeknu to.
Bys mluvil jinak, kdyby to bylo 

tvoje dítě.
A nenapadlo tě, že ta ženská 

může taky lhát?  
Proč?
No aby zblbla ty chudáky s 

takhle postiženýma dětma. Aby 
si k ní chodili ptát, jak to zvlád-
nout jako ona a čím mají ty svo-
je autíky krmit, aby se taky tak 
krásně zlepšili. 
Ty seš prase.
Já??? Autismus je normální ne-

moc a s očkováním nemá nic spo-
lečnýho! A všechny tyhle příběhy 
jsou akorát nesmyslný hledání 
příčiny tam, kde není… Ze zoufal-
ství, takže možná pochopitelný, 
ale nesmyslný. To je prostě ne-
moc – a hledat, kdo za to může, 
je blbost!

o
No ale já vím, že to BYLO očko-

váním.
Markéto, prosimtě, já tě mám 

rád, tak ale nebuď za blbku!
Nech ji. Tak si to nejdřív po-

slechni...
Co si mám poslechnout? Že si 

myslí, že očkování škodí? Vždyť 
ona věří i tomu, že na nás z leta-
del něco shazujou! Promiň, ale to 
je prostě blbost.
Blbost? Když jsem na vlastní oči 

viděla, jak se za letadlem táhne 
čára, která se skoro vůbec neztrá-
cela...
Ale to jsou normální kondenzač-

ní čáry. Přečti si nejdřív něco o 
leteckých motorech! A nedělej ze 
sebe trubku.
Můžu to dopovědět? … a ta čára 

pak najednou skončila a to letadlo 
letělo dál úplně beze stopy, za ním 
čistá obloha...
Kdo ví, cos viděla. (mrzuté pokrčení 

rameny)
Vždyť ti to říká!
Blbost! Já ti můžu vysvětlit, jak 

fungujou letecký motory, jestli 
chceš, ať se tady nebavíme o ne-
smyslech...
Já jsem to ale viděla.
A já jsem viděl na stole běhat 

bílý myšky. No a co?
Ty seš hnusnej.
Každej nemůže bejt krásnej jako 

ty…
Tak mu to řekni!
To nemá cenu…
Tak mi to řekni. (úsměv)

Tak jo. (po krátkém zaváhání) 
Náš kluk byl úplně normální. Úpl-
ně. A pak dostal do hodiny epilep-
tickej záchvat a přestal na měsíc 

chodit. A mluvit začal znovu asi 
po třech letech. A od té doby je ta-
kovej, jakej je. Po jednom očková-
ní...
Hele, já jsem taky očkovanej – a 

nic mi není. Není to divný? Troš-
ku?
I neurolog a psychiatr říkali, že to 

JE po očkování. Ale že to nemůžou 
napsat do zprávy...
A kdo jim to zakázal?!
To já nevím.
Ale věříš tomu...
Řekli mi to. Nebo když mu pořád 

zvyšovali dávky na epilepsii a on 
po nich měl šílený stavy a já jsem si 
přečetla od Josefa Prouzy, od léčite-
le, co už nežije a nikdy si za léčení 
nevzal ani korunu, že na epilepsii 
doporučoval pivovarské kvasnice, 
tak jsem to zkusila – a další kont-
rola bez příznaků. A doktorka ne-
chápala, jak je to možný... Akorát 
ty léky musel ještě půl roku brát, 
protože na ně měl už závislost.
Tak proč se epilepsie neléčí těma 

kvasnicema? Kdyby to fungova-
lo...
Protože dávka kvasnic na tři 

měsíce stojí asi osmdesát korun. 
Kdežto dávka léků mnohem víc. A 
náhoda to nebyla, protože u souse-
dů se kluk léčil s epilepsií dvanáct 
let a po kvasnicích taky záhadně 
zmizela.
Takže ty seš teď léčitelka! (smích) 

Já se nesměju, ale… O čem mě 
jako chcete přesvědčit? Že nás 
chtějí všechny očkováním zabít? 
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Nebo když se nám po pár letech 
narodilo další dítě, napsala mu 
psychiatrička do zprávy „neočko-
vat“ a hnali ji za to před nějakou 
komisi, že tohle prej smí napsat 
jedině imunolog. Já nevím, kdo 
ji tam hnal. Ale věřím tomu. Ani 
nevím, proč to může napsat jedině 
imunolog a ne ošetřující lékař. A 
nechápu to. Ale obě další děti ne-
máme očkovaný. A když jsme loni 
tu starší chtěli přihlásit do školky s 
tím, že nám ale svědomí nedovolí 
ji nechat očkovat, tak ji stejně ne-
vzali. Přestože výjimka svědomí 
existuje. Akorát nikdo nevěděl, 
kdo ji smí posoudit… 
Však počkej, když budou mít 

smůlu a dostanou ty nemoci, co 
proti nim nejsou očkovaný…
Smůlu měl právě ten starší.
A bez očkování můžou zůstat 

jen vyvolení, co nás ostatní na to 
očkování ženou. Zdraví.
Tak ty máš dost, to víme, to ne-

musíš nic říkat. 
Vždyť to je jasný.
Jasně. A ještě mi řekněte, že 

komunisti byli zlatí, ať to mám 

všechno a můžu jít. (zvedá se) 
Půjdu si pokecat s uklízečkou, ať 
slyším zase něco rozumnýho... 
(odchází se smíchem)

o
Já si nemyslím, že by se očkování 

mělo úplně zrušit. I když se nám 
stalo, co se nám stalo. Ani si ne-
myslím, že na nás z letadel prášej 
nějaký jedy, co nás maj pomalu vy-
hubit. Jenom... 
A co to teda je?
Nevím.
Prej hliník. A ještě nějaký jiný 

sajrajty. Těžký kovy nebo co...
Hliník je v tom očkování taky.
Proč by s tím dělali takový taj-

nosti? 
Kdyby to nebyly jedy, že jo.
No právě. 
I když… Teď se už možná chystaj 

nenápadně přiznat, že teda jo, že 
nás práškujou, ale že to je pro naše 
dobro. Kvůli počasí, nebo tak něco.
Kvůli počasí? To se jim teda moc 

nedaří...
A nebo se jim to právě daří! 

To spíš. Protože počasí je... fakt 
divný. A některý lidi taky. Jsou 
divný...
Já ho fakt nechápu, jak může bejt 

tak...
On není blbej. Vůbec.
Já vím. Ale je úplně... hluchej? A 

slepej?
Divnej.
Ale zase je tak trochu odborník na 

kondenzační čáry. 
Jo. Ví, že jsou. A to mu stačí. Je 

vzdělanej. (smích)

Nojo. (smutný úsměv) Já vím, že 
vypadám jako blbka. Mně je jasný, 
že nikdo nemůže říct jistě, jak by se 
ten kluk vyvíjel bez toho očkování. 
Ale určitě jich je moc. Nebo kdyby 
jich aspoň nebylo tolik najednou. 
Nebo později, když už nejsou tak 
maličký. Nebo já nevím, kdyby se 
očkovaly jenom naprosto zdravý 
děti, aby byly schopný se s tou hro-
madnou nákazou líp vypořádat....
Jenomže kdo je dneska úplně 

zdravej?! 
I když... Možná by to šlo takhle 

odmítnout. Jako, že nemáš dítě 
úplně zdravý. Že nemáš nic proti 
očkování, ale až nebude mít ani tu 
rýmičku, ani žádnou infekci, nic. 
A to nebude nikdy. Já bych to snad 
každýmu poradilo, protože... Když 
vidíš, kolik takových dětí je. A jak 
si to je všechno podobný..! 
Ale nikde se o tom nepíše.
Ne. A přitom kolik ženských VÍ, že 

jejich dítě nemělo před očkováním 
zdaleka tolik zdravotních problé-
mů, jako má po něm. Nesnášenli-
vost k potravinám, únava, častá 
nemocnost, alergie…
Já vím.
Nevíš nic.
(ticho)

Já o tom musím mluvit.
Když se o tom nepíše...
Protože to je hrozný. Jedné se na-

rodila taky normální zdravá hol-
čička a do půl roku neměla snad 
ani rýmu, všechno v pořádku, tak-
že ji normálně očkovali, v porod-

Nemocnost očkovaných (modře) vs. neočkovaných (červeně) dětí v Německu, sledováno 
8000 dětí, rok 2010/11, studie KIGGS. Zdroj: http://bioret.cz/ockovani-skodi-nebo-pomaha/
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nici TBC, ve třech měsících první 
dávku záškrt, tetanus, dávivej 
kašel, hemofilový infekce, žlouten-
ka typu B a obrna, a po tom měla 
nejdřív jenom problémy s kojením, 
ale po další dávce přišla horečnatá 
reakce a ona prej byla najednou 
strašně bledá a úplně bez pohybu 
ležela, zavřený oči, naprosto bez-
vládná, jako hadrová panenka, 
a od té doby úplně ztratila obra-
nyschopnost, najednou ji trápila 
jedna viróza za druhou, zastavil 
se jí vývoj a na testu imunity, co 
jí matka nechala udělat, vyšly ně-
jak snížený hodnoty, jenomže dok-
tor říkal, že to je normální, že to 
má v tom věku spousta dětí a že to 
není překážka pro očkování, takže 
pokračovali vakcínou spalniček, 
zarděnek a příušnic, a nato se už 
zhoršila mnohem víc, pořád spala 
a špatně chodila a začala šilhat a 
strašně ji bolela hlavička, zvrace-
la, nebyla schopná se postavit ani 
sedět, dostala epileptický záchvaty, 
celá se třásla, no a potom paralý-
za, epileptický status, bezvědomí, 
otok mozku a nakonec smrt. 
(ticho) To je... síla.
Je. Ale je to tak. Konečná dia-

gnóza byla zánět mozku a mozko-
vých blan, možná sice herpetický-
ho původu, ale DNA herpesviru 
nenašli. Ani při pitvě. Takže je 
pravděpodobnější postvakcinační 
encefalitida. V nemocnici jí ještě 
zjistili závažnou poruchu buněčné 
imunity, ale před očkováním měla 
jen mírnou. A doktoři v nemocni-
cích původně sami říkali, že to je 
po očkování. Ale když umřela, už 
s tím nikdo nechtěl nic mít. A na 
přímou otázku prej řekli, že sou-
vislost se nedá vyloučit, ale očko-
vání je zdravotně důležité a prostě 
to jen byla smůla. Takže nikdo z 
těch doktorů nenahlásil, že byla 
před tím očkovaná a že existuje 
podezření na nežádoucí účinek. To 
udělala až po letech matka. Proto-
že encefalitida s následkem smrti 
pro ně zřejmě není dost závažná 

záležitost, aby to hlásili. Takže si 
můžeme dělat akorát iluze, že by 
hlásili nějaký mírnější následky. 
Nehlásej nic! 
To snad není možný...
Je. Akorát se o tom nemluví.
A to fakt dostávaj toho očkování 

tolik?
Dostáváme. Ty taky. A u nás snad 

nejvíc na světě. Ale samozřejmě ti 
všude řeknou, že ty vakcíny jsou 
dětma dobře snášený a že se něja-
ký reakce můžou objevit jen výji-
mečně, ale že budou mít pár dnů 
teploty a někdy kašel a rýma, nebo 
tak něco, ale že to za chvíli odezní. 
Pokud se nepřidá nějaká infekce a 
tak... 
Aha. A pokud se nějaká infekce 

a tak přidá – tak máš prostě smů-
lu.
Jenomže tuhle „smůlu“ jim na-

očkovali! Jo, oni sice odborníci ří-
kají, že závažný reakce po očková-
ní jsou jen výjimečný, prej že jen 
asi jedno dítě na milion očkova-
ných, ale při tom, jak se ty poško-
zení NEevidují, si tihle odborníci 
můžou klidně z prstu vycucat ja-
kýkoli čísla. Třeba jedna reakce na 
sto milionů očkovaných. Nebo na 
miliardu. Nebo na sto miliard. 
A že to je nesmysl, to vůbec ne-

vadí. Říkají to přece odborníci.
Na letecký motory... (smutný smích)
Existujou, tak je to pravda.

Přitom všichni jsme poškození. 
Oslabená imunita, alergie, poško-
zení nervovýho systému. Ale žít s 
tím jde. Tak žijeme.
Protože kdo ví, jestli nakonec 

těch postižených není víc, než 
kolik by poškodily samotný ne-
moce. 
Možná. Co my víme. Ale to by se 

musely nejdřív hlásit a zkoumat 
všechny reakce na očkování a změ-
ny v chování a ve vývoji a v prospí-
vání dítěte.
Proto se nehlásej. 
Ale taky, jestli je vůbec lepší, 

abysme nakonec byli všichni „tak 
trochu“ postižení různými poru-
chama pozornosti a vnímání a dy-
sgrafiema a dyslexiema a hyperak-
tivitama a tak dál...
A kdo o tom pochybuje, je idiot, 

nacista, rasista a konspirační 
fanatik.
Přesně. (beze smíchu) On pediatr té 

holčičky, co umřela, nejenom, že 
nic nehlásil, ale nechal jí rentge-
novat nohu, když nebyla schopná 
se postavit, a zvracení prohlašoval 
za střevní chřipku a nechal ji ještě 
dva týdny doma, bez léčby, protože 
si vůbec nepřipustil, že by to moh-
la mít po očkování. A je to doktor s 
třicetiletou praxí! Sám matce před 
očkováním říkal, že nikdy za ce-
lou svou praxi nezažil, že by dítě 
mělo nějaký závažnější následek 
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po očkování. Akorát vzhledem k 
tomu, že nenahlásil ani tu ence-
falitidu, je jasný, že si to jenom s 
očkováním nikdy nespojil. A bohu-
žel, tak to asi má většina pediatrů.
Já nechci děti!
Ale ne. Děti jsou zlatý. Všechny. 
Akorát prostě nesmíš mít smůlu.
Jenomže těch smolařů je nějak 

moc. A čím dál víc. 
Ale nikdo je nehlásí do statistik, 

že měli smůlu.
Takže je všechno v pořádku...

o
Je na tebe naštvaná.
Markéta?
Prej ses strašně změnil.
Ona se změnila.
Ale ty k horšímu.
Jasně. ...říká člověk, kterej věří 

konspiračním bludům. A Zema-
novi!
...a nechce tady migranty.
V tom je výjimečně normální.
Normální? Ty nejseš vítací slu-

níčko??? A roušku nosíš?
Tak my taky nechodíme do 

Kuvajtu, aby se tam o nás posta-
rali, že se nám doma nelíbí.
Že jo... (překvapeně) 
A to jim ještě máme dávat víc 

peněz, než mají naši nezaměst-
naní. Nechápu. 
Já taky ne. Jenomže o některých 

věcech se prostě nesmí ani po-
chybovat. Natož je popírat! Pro-
tože my máme studie a statistiky 
a odborníky, kteří nám jasně vy-
světlí, že černá je bílá. Vygumo-
vaní ze škol...
Závidíš, že byli schopní se něco 

naučit.
Ne. Dokud mi nezačnou tvrdit, 

že chlap je ženská s koulema.
No. (úsměv) Trošku to někdy 

přeháněj.
Nebo, že závažných reakcí na 

očkování je míň než jedna z mili-
onu podaných dávek. 
No, někdy to přeháníš... (úsměv)
Právě, že vůbec ne! Nebo si 

představ, co by ses asi dozvěděl 
ve starým Římě od tehdejších 
odborníků, kdyby sis stěžoval, 
že máš pocit, jako by tě voda ze-
vnitř nějak jakoby rozežírala? 
Proč by mě rozežírala?
Byla z olověnýho potrubí 
Ale to tenkrát ještě nevěděli.
Zatímco my dneska už víme 

všechno.
Víme mnohem víc.
To oni věděli taky víc, než ti před 

nima. Takže by si ten chlap vysle-
chl hromadu odborných žvástů o 
přínosnosti a důležitosti a kvali-
tách vodovodu...
Takže pravdu. 
Jo. Jasně. Mobily jsou taky dob-

rý. Akorát to záření možná... DDT 
bylo přece taky dobrý, akorát... A 
očkování je taky dobrý. A co víme 
o dlouhodobých účincích těch 
chemikálií v jídle? Ale dozvíme 
se akorát, že bysme toho muse-
li sníst kila nebo vypít litry, aby 
nám to uškodilo. Ale že to je všu-
de a ve všech těch průmyslových 
chemických výrobcích, kterým 
říkáme potraviny, to nikoho ne-
zajímá.
Ale zajímá. 
Koho? Ty, co maj moc něco změ-

nit?!? Ti přece tyhle jedy žrát vů-
bec nemusej, ti maj svoje zdroje 
na normální potraviny? Vždyť 

čím myslíš, že to je, že ti imigran-
ti z toho strašně chudýho světa 
vypadají fyzicky líp než my.
Mluv za sebe.
V průměru... Když to srovnáš, 

jaký neduživý zdechliny je u nás 
vítají... (smích)
To je fakt. (úsměv)
No a čím to asi je? Stravou. Čím 

jiným. Oni sice nemají co jíst, ale 
nežerou jedy. A nejsou očkova-
ní...
A nebo ti slabí a nemocní umřeli. 

To chceš taky?
Ale oni nejsou zdraví, oni ako-

rát vypadaj jako chlapi. Na roz-
díl od... těch vítačů. (dvojí smích) 
Jenomže my už teda jako od od-
borníků víme, že rakovina se 
nedá vykadit a autismus se nedá 
napravit lepší péči o střeva, tak 
žereme léky. Na všechno. Od 
toho jsou přece lékaři, aby dáva-
li léky. TO je jejich práce. Určit 
diagnózu a léčebnej plán. Nejlíp 
doživotní.
Tak můžeš se léčit sám. Bylinka-

ma...
Můžeš. Ale nesmíš to propago-

vat. To už taky zakázali.
Fakt?
Nejsem si jistej. Přitom ale oni 

tu rakovinu třeba fakt vykadili.
A nebo ne. A umřeli.
Když měli umřít v nemocnici. 

Jako každej správnej člověk.
Počkej, až budeš potřebovat 

doktora. 
Lékař léčí a příroda, neboli bůh, 

uzdravuje. Na tom se zas tak 
moc nezměnilo. Akorát zlomeni-
ny a tak, to jo, takovej servis už 
dělaj skvěle.
Já jim řeknu, jak o nich mluvíš.
Ale tak jasně, že jsou potřeba. 

Akorát my to strašně přeháníme. 
Já jsem někde četl, že ta naše 
medicína bere člověka jako stroj 
a že ji nezajímaj žádný emoce, 
žádný souvislosti, žádný sociální 
a duchovní prostředí a tak, když 
přitom ale je čím dál víc poruch, 
který nemaj žádnej nález, proto-
že vznikaj někde v myšlení nebo 
v čem, co ale pro tu naši medi-
cínu vůbec neexistuje. Ta jenom 
zkouší léky, léky a zase léky. A 
udržuje při životě mrtvoly. Ne-
smyslně.
To jo. To je asi pravda.
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Jenomže na světě všechno sou-
visí se vším, a v lidským těle taky. 
A na to se zapomíná. 
Tak dělaj, co můžou. Víc, než 

můžou, dělat nemůžou...
Jo. Nikdo je to neučí. Jako se 

ekonomům neřekne hned na za-
čátku, jako první a nejdůležitěj-
ší vědomost to, jak vznikají naše 
současný peníze a co to zname-
ná, že nejsou ničím krytý. Ne, oni 
se rovnou učí ty virtuální bubliny 
převádět a účtovat a úrokovat a 
investovat a daňově optimalizo-
vat. A doktoři se jenom tak let-
mo seznámí s tím, jakej zázrak je 
lidskej organismus, a potom se 
roky podrobně školí v ovládání 
strojů a technologií, který jim na-
povědí, jakej lék potřebuje tvoje 
ledvina, tvůj žaludek, nos nebo 
hemoroidy.
To zas kecáš.
No tak jo, tak asi musej vědět, 

kde jsou ledviny je a jak celej ten 
stroj funguje, to jo, to se teda mu-
sej naučit, ale jinak je pravda, že 
se učej akorát najít ten správnej 
lék. A dát nám ho. A říct: Přijďte 
zas. (smích) 
To by náhodou bylo vtipný. 

(úsměv)
A my jo, my přijdeme, protože 

jsme dávno uvěřili, že naše tělo 
se dá vždycky strčit do servisu a 
pohoda.
Tak ale doktoři věděj, že to ne-

jde. Akorát lidi jsou blbí. 
Že se nechaj očkovat, místo 

aby…
Dej s tím už pokoj!
A doktoři chlastaj, protože vze-

přít se tomu, co se celej život uči-
li, je strašně těžký, ale věřit tomu 
je ještě těžší. 
A přišli by o spoustu peněz. 
To si radši předepíšou nějakou 

ostřejší medicínu.
Třikrát denně.
Před jídlem... 
(dvojí smích)

o
Já už to tak neprožívám. Já jsem 

ráda, že ho máme. Ono to zní 
blbě, ale fakt tě taková zkušenost 
obohatí.
… bych radši zůstal chudej.
(ticho)

Promiň.
V pohodě. Já už jsem si zvykla na 

různý reakce. Jako že stačí pár fa-
cek a bude normální, že autismus 
je jen nedostatek lásky od matky, 
zastřelit ho a tak. Já už to nevní-
mám. Ale ze začátku jsem na to 
byla citlivá…
Promiň.
Už nejsem na začátku. (smích) Ale 

dřív jsem si někdy představovala, 
jaký by to bylo, kdybych řešila je-
nom takový ty normální problémy 
a nemusela mu každou chvíli hle-
dat novýho ošetřovatele, protože 
to on špatně snáší, a my taky, a že 
by mě sice možná strašně štval, ně-
čím, a třeba by na mě byl hnusnej 
a hádal by se se mnou, co já vím, 
ale... On je zlato, i když je tako-
vej, jakej je, ale... Žije v kleci. V 
mnohem menší a těsnější kleci než 
my ostatní. A možná tam žít ne-
musel... Kdyby to očkování... Nebo 
kdyby přišlo jindy, co já vím... Ale 
teď už na to ani nemyslím. Větši-
nou. Ale kdybych na to myslela, že 
mohl hrát fotbal a třeba jezdit ně-
kam s kamarádama k vodě, nebo 
za holkama, nebo prostě něco jiný-
ho, než bejt pořád zavřenej sám v 
sobě, tak... 
To si neumím představit.
Já na to už nemyslím. To nejde. To 

bych se musela zbláznit. Ale nikdo 
po mě nemůže chtít, abych nad tím 
mávla rukou, že měl prostě smůlu. 
A nic. Protože to se prostě vůbec 
stát nemuselo! A hlavně se nemů-
žou všichni tvářit, jako že očková-

ní je bez rizika. Protože není! A 
může ti úplně změnit život... Ale 
oni počítaj, že se „to“ přinejhor-
ším strčí do ústavu a jede se dál...  
(ticho)

Teď už to není tak strašný. Už 
jsem si zvykla. Ale byly doby, že 
jsem pozdě do noci přemejšlela, 
jestli to vydržím a jestli to má smy-
sl a jak to skončí, když už bylo jas-
ný, že z něj nikdy nebude takovej 
ten normální, samostatnej člověk. 
Vždycky jsem pak seděla s mokrý-
ma tvářema, ale… Co naděláš? 
(ticho)

Akorát nechápu a pořád kroutím 
hlavou nad některýma lidma, jak 
se můžou tvářit, jako by nic, nezá-
jem, jako by se jich to vůbec netý-
kalo.
Protože se jich to netýká.
Jo. Přesně. To je vono. Dokud se 

jich to nezačne týkat...  

o
A počkej, takže ty jako fakt věříš 

těmhle odborníkům?
No jasně. (smích)
Všem těmhle zmetkům, co tře-

ba ve školství prosazujou inkluzi, 
ale svoje vlastní děti posílaj do 
škol, kterým se inkluze velkým 
obloukem vyhne, ale nám ostat-
ním to cpou za každou cenu, 
hlava nehlava, rozum nerozum? 
Nebo takovým, co se snažej dr-
žet ty nepřizpůsobivý zmetky 
mezi normálníma lidma, aby jako 
žili hezky společně, zatímco oni 
bydlej v bezpečí, v dobře hlída-
ných čtvrtích a domech, kam se 
volně nedostane ani policajt!?
Měli by se teda přestěhovat ně-
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kam do gheta? Abys jim uvěřil?
A když se to těm lidem nelíbí, 

že nemůžou ani pustit ven děti 
samotný, beze strachu, že je tam 
přepadnou a okradou tlupy těch, 
co do školy chodí jen pro vysvěd-
čení – ale jak tam jsou pětky, tak 
to rasízmus a přijedou nám z 
Ameriky vynadat, co si to dovolu-
jeme, a jejich rodiče ve dne chrá-
pou a v noci hulákaj na ulicích a 
nemáš šanci se bránit, protože 
oni maj dost času kdykoli udělat 
smečku a zaútočit, protože když 
zavoláš policajty, tak se akorát 
dozvíš, že se s tím nedá nic dě-
lat, protože na dávky se jim ne-
smí sáhnout, a policajtů je málo 
a moc to ani všechno nestíhají 
zapisovat – ovšem jakmile se na 
ulici objeví ti, co v tomhle borde-
lu žít nechtějí, tak najednou, kde 
se vzali tu se vzali, proti nim stojí 
těžkooděnci a zásahový jednotky 
a tvrdě zasahují a v novinách se 
píše o nacistech a fašistech a ra-
sistech a xenofobech a o Putino-
vi, že je platí, a já nevím, co ješ-
tě. Ale kde ti policajti byli včera 
a před včerejškem, nebo minulej 
tejden a tak dál, když měli pomá-
hat a chránit ty, co si na svůj ži-
vot musej vydělávat sami, to jim 
nikdo neřekne. 
Asi na školení o rasismu. (mírné 

pokrčení rameny)
Aha. (ticho) Teď nevím, jestli to 

byla ironie.
Tak jasně. Tohle musí vidět kaž-

dej, že to je blbost. A prasárna.
Ale ty stejně věříš, že těmhle li-

dem na nás záleží. A na našem 
zdraví.
Tak to snad nejsou ti samí, ne?
Já myslím, že jo. Že to je všech-

no stejná pakáž, co rozhodují o 

zdravotnictví, jako o Policii. 
Tak co si volíme, to máme.
Vždycky se odněkud kdosi vy-

loupne, nějakej Kocáb, nebo 
Buzková, nebo Dienstbier, nebo 
Gross, nebo ta biomasa...
Kateřina Jacques. To člověk ne-

zapomene! (smích) Ale to už je 
dávno.
Já už to ani nesleduju. Nebo ten 

premiér, co ho vyhrabali někde 
na statistickým úřadě a pak do-
stal za odměnu místopředsedu 
Evropské banky pro obnovu a 
rozvoj, nebo co... 
Fischer. Taky bývalej komunista.  
Jo. Přesně. Správnej odborník 

na svým místě. Kdo ví, za co ho 
odměnili. A pak to tady nemá 
vypadat tak, jak to tady vypadá. 
Všechno rozkradený a rozproda-
ný za pár korálků, nebo za dobrej 
flek v Evropský bance pro obnovu 
a rozvoj, když o nás rozhodují ta-
kový kreatury, co nám je vždycky 
předhoděj při volbách, ať si vy-
bereme jednoho nebo druhýho, 

nebo třetího, když všichni jsou 
z jedné stáje, akorát je každej v 
jiným dresu...
To vidíš moc černě.
Ale řekni, že to tak nevypadá.
Neřeknu.
Ale pořád jim věříš! To nechápu. 
Tak zrovna bez očkování by to 

určitě nebylo lepší.
To nevíš. A když vidím, jak se 

o tom mluví, nebo spíš nemluví, 
tak já jim prostě nevěřím.
Jenomže to je věda. A věda není 

víra.
Studie jsou statistiky. A statis-

tikám už dávno nevěří nikdo. A 
těmhle odborníkům taky ne.
Protože třicet procent populace 

jsou debilové. Co volej Zemana. 
(úsměv) Jo. A ti moudří a vzdělaní 

připravujou válku s Ruskem.
Protože nás okupovali. A já bych 

teda radši bydlel v New Yorku, 
než v Moskvě.
Ale bydlíš tady.
Jo. A chci tady radši Ameriku než 

Rusko. Nebo Čínu.
Protože v Americe je to lepší…
Jo.
Protože to píšou v Reflexu. A 

Okamura je Pitomio a my si ten 
kapitalismus rozvracet nedáme. 
(smích) 
Ty máš dost. 
Hloupej člověk myslí jednodu-

še. A geniální myšlenky bejvaj 
jednoduchý. Zatímco ti dnešní 
vysokoškoláci, co by dřív měli 
problém udělat průmyslovku, ti 
se ve školách naučili akorát věřit 
tomu, čemu nerozumí, a už jim 
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to zůstalo. Prostě blbci. Ale vzdě-
laní! A tak strašně jim to dělá 
dobře, že se můžou nad někoho 
povyšovat... 
(úsměv) Lepší, než vesnickej vid-

lák.
Ale víš, co? Já si myslím, že tady 

určitě nejsou lidi horší ani blbější 
než třeba ve Švýcarsku. 
(ticho) No a co?
Ale co je tady mnohem horší a 

zkorumpovanější, to jsou politici. 
A vůbec celá ta vrchnost. Prostě 
ti, co jediní už dosáhli na západní 
platy.
Takže zlatej socialismus. Chceš 

říct..? 
(smích) Náhodou, von ten socia-

lismus nebo komunismus nejsou 
vůbec špatný myšlenky. Akorát 
prej ztroskotaly na lidské přiro-
zenosti, protože člověk nikdy ne-
bude dělat víc, než musí, takže 
socialismus se zhroutil kvůli da-
vům flákajících se dělníků, kte-
ří tenkrát ještě nemuseli makat 
jako šrouby.
Komunisti jsou vrazi!
Jo. Podle mě jsou komunisti 

něco jako církev. Je spousta sluš-
nejch lidí, co byli ve straně, a je 
spousta slušnejch lidí, co věřej v 
Boha, akorát ta jejich vrchnost je 
fuj. U obou.
Komunisti jsou prasata.
Víš, co dělala církev za zvěr-

stva?
Komunisti jsou svině.
Komunisti už tady třicet let ne-

vládnou.
Jsou to svině.
Kdežto kapitalisti jsou zlatí klu-

ci...
Rozhodně lepší než ty rudý mr-

chy.
Ale neměl by náhodou kapitali-

smus zkrachovat díky přirozené 
nenažranosti těch kapitalistů?  
Ne. Proč? Aby se vrátil socialis-

mus? Ani náhodou…
No mě teda moc netěší, že jsme 

socialistický vězení vyměnili za 
kapitalistitckej pracovní tábor.
A co bys chtěl? Máš něco lepší-

ho?
A co takhle kapitalismus s lid-

skou tváří? Nebo tobě se zdá 
dobrý, že se všichni jako krysy 
ženeme za nějakou iluzí života 
bohatých... 
Já se nikam neženu.
...a kvůli nenažranosti někte-

rých lidí si likvidujeme Zemi? A 
kvůli jejich větším ziskům možná 
zbytečně očkujeme a zbytečně 
poškozujeme zdravý děti.

Očkování nikoho nepoškozuje!
Aha.

o

A co ten tvůj kluk? Jak to snáší?
Dobrý. V rámci možností teda... 

Ale JÁ teď chodím do školy!
Nekecej! To ještě můžeš?!
Nojo, studuju. Teda jenom na asi-

stenta pedagoga, abych mu mohla 
dělat asistentku, kdyby bylo nej-
hůř.
Cože???
No protože už má asi čtrnáctýho. 

Za pět let.
Tak to budeš mít dobrý.
Já doufám, že on to bude mít dob-

rý. (úsměv)

vložené informační listy 
jsou z přednášky  

MUDr. Ludmily Elekové 
Očkování pomáhá nebo škodí?
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Konečník

Balada mravoučná

 Francois Villon 

Ať falešně znáš v kostky hráti
či odpustky-li prodáváš,

znej lhát a křivě přísahati,
v šejdířů oleji se smaž,
padělej minci, špatně važ

či lupičem bud sakramentským -
kam děje se, co vyděláš?

Všechno jen do putyk a ženským!

Frašky a kouzla zdáš se znáti,
v kuželky hřej a mariáš,

hrej na cimbál, uč rýmovati,
na flétnu pískej, dardu maž;

snad vandrovati s kumštem znáš,
ať laickým či náboženským -

tak se jen přiznej, kam to dáš?
Všechno jen do putyk a ženským!

Těm svinstvům chceš se vyhýbati?
Tak půdu vzdělávat se snaž

a koně uč se zapřahati,
ač studovat-li nehodláš.
Však ti to stačí, uhlídáš.

Ale kam dáváš groše - ven s tím! -,
co v konopí si naděláš?

Všechno jen do putyk a ženským!

Co parády a botek máš,
co šatů s švihem cizozemským,

jdi promazat, ať nastrkáš
všechno jen do putyk a ženským!
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Item, čím slepců pamatuji,
jichž vzpomínám si mnohé chvíle?
Já bez pouzdra jim odkazuji -
ke konci závěti se chýle -
zde tyto výtečné své brýle,
aby, až na hřbitov by šli,
rozeznat lidi bohumilé
od nepoctivců dovedli.

Přestává na hřbitově šprým.
K čemu je všeho světa jmění
a lůžko s peřím prachovým,
slast každonoční, každodenní

a tančení a dovádění
a závrať života i vína?

V rozkoších věčného nic není
a přetrvá jen hřích a vina.

Když vidím tamty lebky, ach,
jak rozhlížím se po márnici...
Rozhodovaly o prosbách?
Byli to dvorští úředníci,
či nosiči jen úpějící?

Zde ten snad biskup nádherný -
zde ten, co chodil po ulici
a rozsvěcoval lucerny.

Ty lebky, co tu vidím, snad
se před tamtěmi ukláněly,
těm jedněm dáno panovat,

co jiné sotva hnout se směly;
a vida, jak by schůzku měly,
teď leží v jedné kupě tam,

neb o vše přišly, čím se skvěly:
vše jedno, vládce nebo chám.

S dušemi Bůh měj slitování!
Co těl se tkne, ta ztlela již.
Buďtež to dámy nebo páni,
co měli smetánku a rýž
a tělo heboučké jak plyš:

už se jim kosti v popel mění,
smíchem ni hrou jich nevzkřísíš.

Spasitel dej jim rozhřešení!

Item, Jakoubku pláteníku -
ne že bych se ho snad byl zřek -
však nemám, řeknu bez cavyku,
co by mu takhle přišlo vděk,
leda snad tenhle popěvek;
být změněn v odrhovačku
s pouťovou notou Nanynek,
to by šel arci na dračku.




